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  اط+عيه ھای سازمان

  ٣درصفحه 

ھای امپرياليست  تضاد قدرت
 در سوريه و 

 تشديد جنگ داخلی ارتجاعی
 

وزرای خارجه روسيه و آمريکا در پی سه روز 
مذاکرات در ژنو اع%م نمودند که در مورد 

ھای شيميايی رژيم بشار اسد در  نابودی س%ح
ظاھرا قرار است .  اند سوريه به توافق رسيده

سوريه ظرف يک ھفته فھرستی از تسليحات 
به بازرسان اجازه .  شيميايی خود را ارائه دھد

فوری داده شود که به تمام مراکز نگھداری اين 
تسليحات دسترسی داشته باشند و تا اواسط سال 

ھا که دربرگيرنده احتمال  آينده، تمام اين س%ح
گردد، نابود  ھا نيز می خارج شدن بخشی از آن

 .شوند
رسد به توافقات ديگری نيز  اما چنين به نظر می

وزير خارجه روسيه در کنفرانس .  اند دست يافته
توافقات امروز با واشنگتن گامی در :  خبری گفت
حلی فراگير برای بحران سوريه است  راستای راه

و در پاسخ به سئوال يک خبرنگار با اشاره به 
"گفتگو با کوفی عنان افزود ما به وی گفتيم که : 

در آستانه رسيدن به توافق ھستيم و به زودی 
زمينه را برای تحقق صلح و پايان بحران سوريه 

کنيم تا شاھد باشيم که ھمه مردم سوريه  فراھم می
آميز  از ھر کيش و گروھی کنار يکديگر مسالمت

 ."زندگی کنند
حل بحران :  وزير امور خارجه آمريکا نيز گفت

سوريه تنھا از طريق سياسی ممکن است و اين 
. امر در توافق روسيه و آمريکا ذکر شده است
گرچه او بر آمادگی سران سياسی و نظامی 

يک .  آمريکا برای اقدام نظامی نيز تاکيد نمود
در :  روز پس از آن رئيس جمھوری آمريکا گفت

صورتی که اقدامات ديپلماتيک شکست بخورد، 
 .آمريکا آماده است تا دست به اقدام بزند

 محروميت ميليونی کودکان از تحصيل و 
 ضرورت خرافه زدائی ازسيستم آموزشی

 
 )٩٣ – ٩٢(به مناسبِت آغاز سال تحصيلی 

 
ھا دانش آموز  شود و ميليون ساِل تحصيلِی جديد آغاز می.  آيند ھا در مدارس به صدا در می  مھر ماه زنگ

ھا تن از ھم ساaن و  شوند، در حاليکه جای ميليون ھای درس می در سراسر کشور راھی مدارس و ک%س
 کودکانی که به دليِل وخامِت وضعيِت مالی و .بينند ھای خود را در کنار خويش خالی می ک%سی   ھم

اند  اند يا به اجبار تحصيل و مدرسه را رھا نموده اقتصادِی و فقر والدين، از ورود به مدرسه محروم گشته
 .اند تا باری از دوِش خانواده بردارند و به خيابان و صِف نيروی کار پيوسته

 ميليون کودک واجد شرايط تحصيل وجود ١۶/  ۵ی آماری که در سايِت ايلنا انتشار يافت،جمعا   بر پايه
 ۴مابقی يعنی اند و   ھزار کودک مشغوِل تحصيل بوده٢۴٢ ميليون و ١٢داشته است که از اين تعداد 

حسن روحانی در واپسين روزھای پيش از 
،  با به چالش کشيدن ٩٢ خرداد ٢٤انتخابات 

سياست خارجی دولت احمدی نژاد و نيز دادن 
وعده ھايی در مورد بھبود وضعيت معيشتی 
مردم، تغيير در رويکرد سياست خارجی، حل 
بحران اتمی، کاھش و يا متوقف ساختن تحريم 

ھائی از  ھای بانکی و نفتی، باحمايت جناح

رفرميست "  اپوزيسيون"بورژوازی ايران، 
 -جمھوری اس%می و نيز تبليغات وسيع راديو

ھائی از نمونه بی بی سی توانست نظر  تلويزيون
بخشی از توده ھای معترض جامعه را به سوی 

با اتخاذ چنين رويکردی، .  خود جلب نمايد
روحانی بر رقبای خود پيشی گرفت و قادر شد به 

  ھزار ميلياردی١٢از فساد 
  ميلياردی١۶ تا سرقت 

 
 قدرت طبقه کارگر 

  ۵درصفحه 

  ۶درصفحه 

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

۶٧نامه کشتار    ويژه  
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 روحانی و رويکردش نسبت به اص+ح طلبان

 خاطرات رحمان درکشيده-ھايی به رنگ خون  سال
 

 درودی بر خفته گان در خاوران،  به شکوفه ھا به ياران
 مھرداد نشاطی

 
 آنچه برما رفت و آنچه بر خانواده ھا گذشت

 احمد موسوی
 
 منوچھر مانی -زندان و زندانی
 

 يورش سراسری ونابودی بزرگترين اپوزيسون داخل زندانھا 
نبرد و وضعيت زنان زندانی سياسی: گزارشی از يک شاھد   

مينا زرين -۶٧ درسال   
 

 ی يکی از زندانيان سياسی بازمانده از دھه ی شصت نوشته  
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١از صفحه   

  ۶درصفحه 

ھای امپرياليست در سوريه و تشديد جنگ داخلی  تضاد قدرت

گرچه عجالتا خطر اقدام نظامی آمريکا که 
توانست به کشتار و آوارگی گروه ديگری از  می
دفاع سوريه بيانجامد، برطرف  ھای مردم بی توده

گونه که از تھديدات سران و  شده است، اما ھمان
چنان  آيد، اين خطر ھم مقامات دولت آمريکا برمی

مستنثنا از اين که خلع س%ح شيميايی رژيم اسد، 
با تمام پيچيدگی و ابھام آن، چگونه پيش برود، به 

در گذشته نيز به دفعات از .  ست قوت خود باقی
توافقات دو قدرت امپرياليستی آمريکا و روسيه و 
وعده راه حل سياسی و ديپلماتيک سخن به ميان 

ای در پی داشته  آمده است، بدون اين که نتيجه
علت آن نيز تضاد منافع اين دو قدرت .  باشد

کوشد، بحران  امپرياليست است که ھر يک می
سوريه را به نفع خود حل کند و در نتيجه به 

ھای درونی سوريه انجاميده است،  تشديد درگيری
که در يک سوی آن رژيم ارتجاعی و سرکوبگر 
بشار اسد قرار گرفته و در سوی ديگر آن 

گرا و بورژوازی  ھای ارتجاعی اس%م دارودسته
 .ظاھرا ليبرال طرفدار آمريکا و اروپا

ھای مردم  چه که باعث گرديد، انق%ب توده آن
باری دچار شود  سوريه به چنين سرنوشت اسف

اش جنگ داخلی ارتجاعی با صد  که سرانجام
شدن اين  ھا آواره و ويران ھزار کشته، ميليون

ھای  کشور باشد، ھمانا نقش و دخالت قدرت
ھا  ای وابسته به آن ھای منطقه امپرياليست و قدرت

 .بود
سوريه تنھا کشور باقيمانده از دوران اتحاد 

چنان در مدار قدرت و  جماھير شوروی بود که ھم
نفوذ روسيه، باقی مانده بود و aاقل از نظر 

تا جايی که .  سياسی و نظامی به آن وابسته بود
ھای نظامی  چنان پايگاه روسيه توانسته بود ھم

ای که به لحاظ  خود را در اين کشور مديترانه
از اين .  استراتژيک حائز اھميت است، حفظ کند

ھای مردم سوريه  رو به رغم قيام گسترده توده
توانست با  عليه رژيم استبدادی بشار اسد، نمی

روندی مشابه مصر و تونس به سرنگونی رژيم 
 .حاکم بيانجامد

رژيم بشار اسد با حمايت و تشويق روسيه و 
چنين جمھوری اس%می ايران، در مقابل قيام  ھم

. مردم ايستاد و وحشيانه آن را سرکوب کرد
ھای اروپايی در  امپرياليسم آمريکا و امپرياليست

آغاز با ترديد و ب%تصميمی تحوaت سوريه را 
جا آلترناتيو  کردند، چرا که در اين دنبال می

ای نداشتند و مطمئن نبودند که با  حاضر و آماده
ويژه چه تغييراتی  سرنگونی رژيم بشار اسد، به

. ی سوريه با اسرائيل پيش خواھد آمد در رابطه
چه که تاکنون وجود داشت، پذيرش وضع  آن

موجود از جانب دولت سوريه، aاقل در شرايط 
 .کنونی بود

لذا رژيم بشار اسد توانست با حمايت روسيه و 
ھای مردم سوريه  جمھوری اس%می جنبش توده

در پی اين سرکوب، .  را سرکوب کند
ھای مسلحانه شکل گرفت و در اينجا بود  مقاومت
ھای منطقه از جمله عربستان، قطر و  که رژيم

ترکيه کوشيدند با حمايت و تقويت مادی و 
گرا، ابتکار عمل را در  ھای اس%م تسليحاتی گروه

در پی اين تحوaت بود که .  دست خود بگيرند
امپرياليسم آمريکا و متحدين اروپايی آن، دست به 

ھای  کار ايجاد يک آلترناتيو متشکل از گروه
ھای رنگارنگ اپوزيسيون  گرا و گروه اس%م

ھا را از نظر سياسی،  بورژوايی اسد شدند و آن
 .نظامی و مالی تقويت نمودند

گيری اين آلترناتيو امپرياليستی،  پس از شکل
نيروھای نظامی وابسته به بشار اسد که اکنون 

ھا به اپوزيسيون پيوسته بودند، با  گروھی از آن
ھا روبرو  نشينی ھا و عقب يک مرحله از شکست

بخش بزرگی از سوريه به تصرف .  شدند
اما با وارد شدن .  ھای مخالف اسد درآمد گروه

هللا و گروھی از نظاميان جمھوری  مستقيم حزب
اس%می به اين جنگ داخلی، موازنه برھم خورد 

ھای ارتش  نشينی ھا و عقب ای از شکست و دوره
گرا آغاز  ھای مسلح اس%م آزاد سوريه و گروه

دولت آمريکا ت%ش نمود که از طريق .  گرديد
کسب مجوز شورای امنيت برای دخالت مستقيم 
نظامی، اين موزانه را مجددا به نفع طرفداران 

اما پوشيده نبود که با مخالفت .  خود برھم زند
روسيه و به ھمراه آن چين در شورای امنيت 

لذا در پی فرصتی .  سازمان ملل مواجه خواھد شد
مناسب بود که بدون مجوز شورای امنيت، اقدام 

کشتار .  ی اجرا درآورد نظامی خود را به مرحله
مردم سوريه با استفاده از س%ح شيميايی بھانه 
مناسبی برای آمريکا بود تا با ادعاھای 

اما .  بشردوستانه، نقشه خود را عملی سازد
خواست پيش  طور که دولت آمريکا می اوضاع آن

روسيه .  نرفت و برنامه دخالت نظامی عقيم ماند
به مخالفت جدی با ھر گونه دخالت نظامی آمريکا 

روسيه تمام ت%ش دولت آمريکا را از .  برخاست
طريق سازمان ملل خنثا کرده بود و حاa ديگر 

ھای دوران فروپاشی شوروی  نشينی پس از عقب
و بازسازی اقتصادی، سياسی و نظامی خود که 

چون  اکنون متحدی از نظر اقتصادی قدرتمند ھم
سادگی حاضر به از دست  چين را با خود دارد، به

لذا با .  دادن سوريه و واگذاری آن به آمريکا نبود
حمايت ھمه جانبه از رژيم حاکم بر سوريه و 
اقدامات سياسی و ديپلماتيک خود، به يکی از 
موانع جدی دخالت نظامی آمريکا در سوريه 

اما آيا اين بدان معناست که .  تبديل گرديد
امپرياليسم آمريکا از ترس رقيب روسی خود از 
دخالت نظامی بر سر مسئله کاربرد س%ح 
شيميايی در سوريه عجالتا دست کشيد؟ قطعا 

قدر خود را  امپرياليسم روس اکنون البته آن.  خير
چون مورد بالکان  تقويت کرده است که ديگر ھم

نشينی  و يا ليبی در مقابل امپرياليسم آمريکا عقب
اما ھنوز به آن اندازه قدرت پيدا نکرده که .  نکند

بتواند دست به تعرض بزند و يا حتا بر سر 
. سوريه وارد يک درگيری نظامی با آمريکا شود

داند اساس و بينان  متحد آن يعنی چين نيز که می
قدرت سياسی و نظامی او در قدرت اقتصادی 
قرار دارد، عجالتا در حال تقويت قدرت اقتصادی 

. باشد و تمايلی به درگيری نظامی ندارد خود می
پس چه عاملی باعث گرديد دولت آمريکا وادار 

 نشينی شود؟ به عقب
افکار عمومی مردم جھان به ويژه در اروپا و 

ھای  ھايی که قدرت آمريکا و ايضا بحران
امپرياليست آمريکاييی و اروپايی در لحظه کنونی 

مقامات آمريکايی که روز .  ھا روبرو ھستند با آن
حمله نظامی به سوريه را نيز تعيين کرده بودند، 
نخستين ضربه را در انگليس خوردند که دولت 
اين کشور ھمواره يکی از متحدين ثابت قدم 

ھای نظامی در  آمريکا در تجاوزگری و دخالت

وقتی که پارلمان .  چند سال اخير بوده است
انگليس با اين دخالت نظامی مخالفت کرد، به اين 

تواند بر روی متحدين  معنا بود که اوباما نمی
. اروپايی خود در اين دخالت نظامی حساب کند
چرا که به جز فرانسه که آمادگی خود را اع%م 

ھای اروپايی تمايلی و نفعی  کرده بود، بقيه دولت
اما علت چه بود که .  در اين اقدام نظامی نداشتند

پارلمان انگليس به اين دخالت نظامی رای منفی 
در وھله نخست مخالفت اکثريت بزرگ مردم .  داد

ھا و فجايعی  پردازی انگليس بود که پس از دروغ
ھای نظامی به افغانستان و عراق  که لشکرکشی

به بار آورد، شديدا با اين اقدام نظامی مخالف 
در مرحله بعد نيز وضعيت وخيم اقتصادی .  بودند

عامل ديگری بود که در اين رای منفی نقش 
دولت انگليس که از يک سو با .  بازی کرد

مخالفت پارلمان اين کشور روبرو شده بود و از 
ای نيز از شورای امنيت يا به  سوی ديگر تاييديه

ھا جامعه جھانی دريافت نکرده بود،  گفته آن
ناگزير اع%م نمود که انگليس در اين اقدام  به

اين وضعيت، اوباما را با .  کند نظامی شرکت نمی
دانست  چرا که می.  بست جدی مواجه ساخت بن

اکثريت بزرگ مردم آمريکا نيز با اين حمله 
اند و اين احتمال ھست که با ارجاع  نظامی مخالف

اين مسئله به کنگره آمريکا با رای منفی 
لذا طرح حمله نظامی .  نمايندگان روبرو گردد
در واقع طرح پيشنھادی .  عم% متوقف گرديد
ھای شيميايی بشار  بردن س%ح روسيه برای از بين

اسد، به عاملی برای نجات سياسی اوباما و دولت 
آمريکا تبديل شد که شکست خود را زير پوشش 

چرا که اکنون حتا بدون تصميم و .  آن پنھان سازد
تاييد سازمان ملل به خلع س%ح شيميائی رژيم اسد 
دست يافته که البته بيشترين نفع آن نصيب دولت 

 .شود اسرائيل می
آيد که مگر مخالفت  در اينجا اين سوال پيش می

ھای وسيع مردم کشورھای اروپايی و آمريکا  توده
در جريان لشکرکشی نظامی به عراق وجود 

ھای امپرياليست، اين تجاوزگری  نداشت که قدرت
نظامی خود را عملی کردند؟ قطعا مخالفت بسيار 

تظاھرات ميليونی در سراسر جھان .  گسترده بود
ھای امپرياليست،  به راه افتاد، با اين وجود قدرت

طلبانه و  ويژه امپرياليسم آمريکا، طرح توسعه به
رغم اين مخالفت عملی  تجاوزکارانه خود را به

پوشالی .  اکنون اما اوضاع متفاوت است.  کردند
بودن قدرت نظامی امپرياليسم آمريکا در عراق و 

ناتوانی دولت آمريکا در .  افغانستان آشکار گرديد
ای رسيد که فراخواندن  اين دو کشور به درجه

ترين  سربازان آمريکايی از اين دو کشور به مھم
اھرم پيروزی اوباما در انتخابات 

وقتی که تمام .  جمھوری تبديل گرديد رياست
قدرت نظامی، اقتصادی و سياسی کشورھای 
عضو ناتو از پس کنترل و مھار اين دو کشور 

گاه روشن است که قدرت  نتواند برآيد، آن
. امپرياليسم آمريکا تا جه حد تضعيف شده است
البته اين تضعيف موقعيت و جايگاه آمريکا در 
اردوگاه امپرياليسم از ربع آخر قرن بيستم 

علت آن نيز تضعيف روزافزون .  سرعت گرفت
با فروپاشی .  موقعيت اقتصادی آمريکا بود

شوروی و اردوگاه شرق، آمريکا ديگر در 
موقعيتی نبود که بتواند سرکردگی خود را در 

دولت آمريکا در .  اردوگاه امپرياليسم حفظ کند
دوران بوش ت%ش نمود با تکيه بر برتری نظامی 

طلبی و تجاوز  رقيب خود، از طريق توسعه بی
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 )٩٣ – ٩٢(به مناسبِت آغاز سال تحصيلی 

اند   ھزار نفر از کودکان نتوانسته٢۵٨ميليون و 
وارد مدارس شوند يا مجبور به ترِک تحصيل 

. البته اين آمار مربوط به سال گذشته است.  اند شده
يقين بر احتماِل قريب به در اين يک سال نيز به 

تعداد کودکاِن محروم از تحصيل اضافه شده 
گرانی روزافزون و تورم افسار گسيخته و .  است

نزديک به شصت درصد، قدرِت خريد کارگران 
. و زحمتکشان را بيش از پيش کاھش داده است

ھای  وضعيِت اقتصادی و معشيتی خانواده
ھا  اخراج.  تر شده است زحمتکش و کارگری وخيم

و بيکارسازيھای گسترده و پی در پی ادامه يافته 
صدھا ھزار تن کار خود را .  و تشديد شده است

قيمِت کاaھا و خدمات مورد نياز . اند از دست داده
العاده افزايش يافته است و در  ھای مردم فوق توده

يک ک%م مشک%ت معيشتی و فقِر فزاينده 
اقتصادی سبب گشته است تا شمار باز ھم 
بيشتری از کودکان متعلق به خانواده کارگران و 
زحمتکشان، از رفتن به مدرسه بازمانده يا ترک 

 .تحصيل نمايند
اگر در ظرف اين يک سال تنھا معادل حدود سه 
درصد کودکان مشغول به تحصيل، به دليِل 
وخامِت وضعيِت اقتصادِی خانواده ھای خود 
تحصيل را رھا کرده باشند و در ھمين حدود نيز 

رسند به دليِل فقِر  کودکانی که به سن تحصيل می
اقتصادی و نداشتِن امکانات از تحصيل باز مانده 
باشند، شمار کودکاِن محروم از تحصيل که عمدتاً 

اند از رقم پنج  بازار کار شده راھی خيابان و
اين فقط امثاِل گوشت و .  ميليون ھم تجاوز می کند

از ميوه و تفريح نيست که ازسفره غذائی و 
تنگناھای شديد .  زندگی کارگران حذف شده است 

ی اقتصادی امکان تحصيل فرزندان را  و فزاينده
اين کودکان رانده .نيز از کارگران ربوده است

شده از مدرسه و محروم از تحصيل که در ميان 
ھای شش ھفت ساله نيز  آنھا گاه حتی دختربچه

شوند بی ھيچ پشت و پناھی در بيابانی به  ديده می
نام جامعه که بر ھر گذرگاه آن گرگی به کمين 

شوند، تا با زباله گردی،  نشسته است رھا می
پادوئی، واکس زدن کفش، فروش ُگل، فال، 
آدامس و يا کاردر کارگاھای نجاری، خياطی، 
مکانيکی، آھنگری، قاليبافی، دوزندگی، بافندگی 
يا ھر کار ديگری که شرايط جامعه پيش روی 

گذارد، لقمه نانی به دست آورند و ياری  آنھا می
رسان تامين ھزينه ھای زندگی خانواده خود 

به رغم ساعات کار طوaنی، کارھای شاق .  باشند
و گاه خطرناک اما دستمزدھای فوق العاده کمی 

پنج ميليون کودکان .  به کودکان پرداخت می شود
بی آزار،  کار و خيابانی، کارگراِن ارزان 

نونھاaِن خردسالی که توسط طبقه حاکم و رژيم 
سياسِی پاسدار منافع آن از چرخه تحصيل خارج 
می شوند تا با فروش نيروی کار خويش به 
ارزانترين قيمت ممکن، ھمدوش کارگران 

 .بزرگسال چرخ انباشت سرمايه را بچرخانند
تا جايی که به شھر تھران بر ميگردد به گفته 

رئيس کمسيوِن فرھنگِی شورای شھر تھران     

۶/ /۴اين کودکان پسر و درصد ٩٠   درصد ٩ 
 درصد بی سوادند و در آمد ٨٢/  ٩.دختر ھستند 

 درصد خانواده ھای اين کودکان زير ٨٠ماھانه 
 .صد ھزار تومان است 

 قول از ٩٢ شھريور ٢٣روز "  تسنيم"  سايت
عبدالرسول شکيبافر مدير کل دفترامور مناطق 

آموزش و توسعه يافته عشايری وزارت تر   کم
پرورش نوشت؛ در مناطق عشايری دانش 
آموزان عمدتا تا پايه ششم تحصيل می کنند و بعد 

 .از آن بيشتر به يک نيروی کار تبديل می شوند
در استاِن سيستان و بلوچستان که نرخِ بيکاری از 
متوسِط نرخِ بيکاری درکشور بيشتر است، 
کودکان دختر بعد از ترک تحصيل بخشاً به 
شاگردی و کار در کارگاھھای کوچک بافندگی و 
دوزندگی روی می آورند که در دوره شاگردی 

پسران نيز .  مزد چندانی به آنھا پرداخت نمی شود
از سِن سيزده سالگی و گاه کمتر به شغِل پُر 
مخاطره کول بری و باربری در نواحی مرزی 
پاکستان و افغانستان می پردازند تا کمک خرج 

 .والدين کارگر و زحمتکش خود باشند
اين کارگران کودک و نوجوان به طور روز مزد 
کار می کنند و باورکردنی نيست که در ازای ھر 
يک روزی که کار می کنند مزدی بين ده تا سی 

زباله .  ھزار تومان به آنھا پرداخت می شود
گردی و کار در کارگاھھای کوچک از اين ھم 

ساعاِت کار طوaنی، کار .  تر است  وحشتناک
سنگين و خطرناک و ناامن و غير بھداشتی، مزِد 

بدينسان پنج  !  ناچيز و محروم از بيمه و بی آينده
ميليون کودک کار و خيابانی بی رحمانه استثمار 

نونھاaن، اميدھا و غنچه ھايی که پيش .  می شوند
از شکفتن، در دستاِن مرتجعيِن وسرمايه داران 

 .پژمرده می شوند
ام��ا م��ع��ض��ِل آم��وزش و پ��رورش در ج��م��ھ��وری 
اس%می به اين خ%صه نمی شود ک�ه م�ت�ج�اوز از 
پنج ميليون کودِک واجد شرايِط تحصيل يا به ق�وِل 

به جای م�درس�ه راھ�ی "  aزم التحصيل" خودشان 
خيابان گشته اند و در عين آنکه به شدت است�ث�م�ار 
می شوند ام�ا ھ�ي�چ�گ�ون�ه آي�ن�ده روش�ن�ی ن�دارن�د، 
معضل آموزش و پرورش در جمھ�وری اس�%م�ی 
فقط اين ھم نيست که توام با افزايِش شديد ق�ي�م�ت�ھ�ا 
و افسار گسيختگی نرخ تورم و تنگناھای ف�زاي�ن�ده 
اقتصادی و پيوستن گروھھايی از اقش�ار م�ت�وس�ط 
به تھيدستان جامعه، ترک تحص�ي�ل ف�رزن�دان اي�ن 
اقشار ني�ز رون�د رش�د ي�اب�ن�ده ای را ط�ی ن�م�وده 
است، بلکه مشکل در آموزش و پ�رورش ک�ن�ون�ی 
در عين حال اين ھم ھست که ھمزمان با گران تر 
شدن تحصيل و افزايش چشمگير ھزينه ت�ح�ص�ي�ل 
از شھريه گرفته تا ھزين�ه ک�ت�اب و س�اي�ر ل�وازم، 
آموزش و پرورش در جمھوری اس%می از لح�اِظ 
کيفی پيوسته تنزل نموده و مدارس ب�ي�ش از پ�ي�ش 
به مراکز اشاعه خرافات مذھ�ب�ی و م�ط�ال�ب ض�د 

 .علمی تبديل شده اند
 ٢٣ط����ب����ق گ����زارش خ����ب����رگ����زاری م����ھ����ر 

قيمت نوشت افزار از مداد، خودک�ار،  ٩٢شھريور

مداد رنگی گرفته تا انواع دف�ت�ر، ي�ک خ�ط و دو 
ي��ک .  خ�ط و دف�ت��ر ن��ق�اش��ی دو ب�راب��ر ش��ده اس��ت

 تومان ب�وده ۴٠٠خودکار معمولی که سال گذشته 
بھای م�ان�ت�و و  . تومان به فروش می رسد٨٠٠به 

. شلوار و کيف و امثال آن نيز دو برابر شده اس�ت
بر طبق ھمين گزارش ھزينه تحصيلی ي�ک دان�ش 
آموز در مدرسه دولتی حداقل يک و ن�ي�م م�ي�ل�ي�ون 

مربوط ب�ه م�دارس دول�ت�ی  اين البته .  تومان است
در مدارس به اصط%ح غير انتفاعی م�ب�ل�غ .  است 

شش تا ھشت ميليون تومان، ت�ن�ھ�ا ب�رای ش�ھ�ري�ه 
 .بايد پرداخت 

تا آنجايی که به دريافت شھريه و ھزينه ھای  
تحصيلی مربوط می شود علی اصغر فانی که از 
طرِف حسين روحانی به عنوان سرپرست 
وزارت آموزش و پرورش تعيين شده است در 
نخستين نشسِت مطبوعاتِی خود موضوع کسری 
بودجه در آموزش پرورش را به ميان کشيد و 
خيلی صريح گفت ھزينه ھای آموزش و پرورش 
و تحصيل را بايستی والدين دانش آموزان 

مدرسه ھزينه دارد و اوليا "  فانی گفت.  بپردازند
اگر کمک نکنند کار مدارس مختل می شود بايد 

بازسازی  مردم کمک کنند تا به تدريج بودجه را 
بدين ترتيب اگر در سال ھای گذشته و در "  کنيم 

دولت ھای گذشته ع%وه بر شھريه ھای ھنگفت، 
بخشی از ھزينه ھا را نيز به طور غير رسمی از 
اولياء دانش آموزان می گرفتند دولِت روحانی از 
اين مزيت برخوردار است که در اين مورِد 
خاص پوشيده عمل نمی کند و بی پرده و آشکار 

که   -از اجبار به پرداخت ھزينه ھای تحصيلی
توسط والدين دانش آموزان   -بايد رايگان می بود

جناح  .سخن می گويد و آن را رسميت می بخشد 
راست بورژوازی خيلی صريح و پوست کنده به 

گويد؛ کسی ميتواند تحصيل کند که پول   مردم می
 !داشته باشد

البته سرپرست آموزش و پرورش توضيح نمی 
دھد چرا آموزش و پرورش بايد با کسری بودجه 
مواجه باشد؟ او نمی گويد درآمدھای ھنگفِت نفتی 
که تنھا در دوره احمدی نژاد از ھشت صد 
ميليارد دaر ھم بيشتر بوده است کجا و چگونه 
مصرف شده و به جيب چه کسانی ريخته شده 

در عوض اما مثِل پيشينياِن خود چشم به !  است؟
جيِب مردم غارت شده دوخته و خود را برای 

به رغم .  ربودن آخرين لایر آنان آماده کرده است
تمام اينھا اما مقامات حکومتی باز ھم ادعا می 
کنند که در جمھوری اس%می تحصيل و آموزش 

مدير کل .  و پرورش در دسترس ھمه گان است
دبستانی وزارت آموزش و پرورش  دفتر آموزش 

 ھزارمدرسه ابتدائی در ۵٩با ذکر اينکه حدود 
کشور وجود دارد می گويد؛ امروزه دسترسی 
برای تحصيل دانش آموزان در سراسر کشور 

اين در حالی ست که بر اساس .  وجود دارد
 ميليون و ھفت صد ٩آمارھای رسمی حدود 

ھزارنفر بی سواِد مطلق وجود دارد به اين معنا 
مدير کل .  که حتا سواد خواندن و نوشتن ندارند 

دبستانی وزارت آموزش و پرورش  دفتر آموزش 
توضيح نمی دھد که چرا در جمھوری اس%می 

 .!چنين جمعيت عظيمی بی سواد ھستند
ھا، جمھوری اس%می در عين   افزون بر تمام اين 

شديدی را در بخش  حال کنترل فوق العاده 
بنا به نقش و .  آموزش و پرورش اعمال ميکند

اھميت مدارس در تربيت وپرورش کودکان و 

١از صفحه   
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٣از صفحه   
 محروميت ميليونی کودکان از تحصيل و 
 ضرورت خرافه زدائی ازسيستم آموزشی

 
 )٩٣ – ٩٢(به مناسبِت آغاز سال تحصيلی 

ميليون ھا تن از دانش آموزان که .دارند
تحصي%ت متوسطه ی خود را به پايان می 
رسانند اغلب نمی توانند کاری پيدا کنند و يا ادامه 

دانش آموزان و جوانان عموماٌ از .تحصيل دھند
امکانات ورزشی،فرھنگی،ھنری aزم برخوردار 

رژيم مذھبی و سرمايه داری حاکم بر تمام .نيستند
. شئونات آموزش و پرورش چنگ انداخته است
لذا ھر گونه دگرگونی بنيادی و بھبود اساسی 
وضعيت آموزش و پرورش، در گرو برچيدن 
رژيم ارتجاعی جمھوری اس%می واستقرار يک 

) اقليت (  سازمان فدائيان.  ست  حکومت شورائی
که برای سرنگونی رژيم جمھوری اس%می ، 
استقرار حکومت شورايی کارگران و زحمتکشان 
و گذار به سوسياليسم مبارزه می کند خواھان 
دگرگونی بنيادی نظام آموزشی کشور و اجرای 

 !اقدامات فوری زير به نفع دانش آموزان است
ممنوعيت ھرگونه مداخله مذھب و روحانيت   -

کليه مدارس و آموزشگاه ھا بايد .در مدارس
مطلقاٌ غير مذھبی باشند، تدريس ھرگونه امور 
دينی و انجام مراسم مذھبی در مدارس موقوف 
شود و دستگاه ھای سرکوب و جاسوسی که به 
نام امور تربيتی مدارس دست اندر کار ارتجاع 
فرھنگی، سرکوب و ايجاد جو رعب و وحشت 

 .ھستند برچيده شود
ممنوعيت کار کودکان ،آموزش رايگان و   -

اجباری تا پايان دوره متوسطه و بھره مندی تمام 
دانش آموزان به ھزينه دولت از غذا، 

 .پوشاک،وسايل تحصيل و اياب و ذھاب
دگرگونی بنيادی نظام آموزشی کشور،به   -

نحوی که نزديک ترين پيوند بين مدرسه و کار 
اجتماعی مولد برقرار گردد و آموزش نظری و 

با اين دگرگونی،موانعی که .  عملی تلفيق شود
سيستم آموزشی موجود بر سر راه ادامه 
تحصي%ت اکثريت عظيم جوانان کشور ايجاد 
نموده، بايد از بين برود و ھر کسی بر حسب 
تمايل و استعدادش قادر به ادامه تحصي%ت عالی 

 .رايگان باشد
دولت موظف است برای تمام جوانانی که   -

تحصي%ت خود را به پايان می رسانند امکان 
 .اشتغال پديد آورد

دولت موظف است از طريق ايجاد و گسترش   -
مراکز ورزشی و پرورشی،ايجاد کلوپ ھای 
مختلف ھنری و فرھنگی و ديگر مراکزو 
موسسات تفريحات سالم در جھت شکوفايی و 
رشد و اعت%ء جسمانی ، معنوی و فرھنگی 

 .جوانان ت%ش نمايد
 
 

پاک کودکان را از ھمان آغاز به انواع مھم%ت 
و خرافات مذھبی بياaيد و فرھنگ ارتجاعی، 
عقب مانده و مذھبی را در ميان آن ھا رواج 

ارتجاع حاکم ده ھزار مدرسه قرآنی در .دھد
ذربايجان آدر تنھا .سراسر کشور ايجاد کرده است

 ۶٢ مدرسه قرانی با ظرفيت پذيرش ۶٠٩غربی 
ولی سمرقندی .ھزار دانش آموز وجود دارد 

مدير کل آموزش و پرورش استان در آيين 
افتتاحيه دوره آموزشی رؤسا، مسئوaن و 
کارشناسان نماز، قرآن و عترت دواير آموزش و 

 در دانشگاه ٩٢ شھريور ١٩پرورش که روز 
فرھنگيان ع%مه طباطبائی اروميه برگزار 
گرديد، با اشاره به سخنان خامنه ای در خصوص 
" ترويج نماز، قرآن و عترت در مدارس گفت

توسعه فرھنگ نماز و اُنس با قرآن و عترت 
پيامبر اکرم وظيفه يکايک مسئوaن امر می باشد 
و ھمه ی ما بايد ت%ش کنيم تا دانش آموزان اين 
" مرز و بوم به سوی نماز و قرآن سوق پيدا کنند

 دانش ٧۵٠٠وی ھمچنين از مشارکت بيش از 
آموز در ک%س ھای قرآنی اين استان خبر می 

اين يک نمونه از فعاليت ھای جانبی .  دھد
آموزش و پرورش است که اندک اندک، دارد به 
فعاليت اصلی اين وزارت خانه تبديل می 

معاون پرورشی و فرھنگی استان خراسان .شود
 دختر دانش آموز ١٢۴٠رضوی نيز از شرکت 

اردوی "اول دبيرستان از يازده استان کشور در 
و "  اردوگاه ثامن الحجج مشھد مقدس"  و "نبوی

به "  زيارت اول"و "  امام رضا"حضور در حرم 
عنوان فعاليت آموزشی و فرھنگی آموزش و 

 !پرورش در اين استان ياد می کند
اين واقعيتی ست که رژيم ارتجاعی جمھوری 
اس%می در ھمان حال که ميليون ھا کودک را از 
تحصيل و مدرسه محروم ساخته است، تمام سعی 
و ت%ش خود را برای ترويج خرافات مذھبی و 
مسائل ضد علمی و آaيش ذھن ميليون ھا 

ديگری که به مدرسه راه يافته اند بکار  کودک 
ھا و ترفندھای   اما به رغم تمام ت%ش.  بسته است

  ساله رژيم و به رغم آنکه مدارس و نظام ٣۵
آموزشی درزير سيطره ی حکومت مذھبی قرار 
داشته است، ولی ارتجاع حاکم نتوانسته است تمام 
اھداف ارتجاعی خود را جامه عمل بپوشاند و به 

قادر نشده است ميليون ھا کودک و  طور قطع 
دانش آموز را در ھيئت مورد دلخواه خويش قالب 

با اين ھمه ترديدی در اين مسئله .  ريزی کند
وجود ندارد که تحت حاکميت جمھوری اس%می 
ميليون ھا تن از فرزندان کارگران و زحمتکشان 

معلمان و دانش آموزان .از تحصيل محروم اند
مدارس زير فشار ارتجاع فرھنگی و تضييقات 
دستگاه ھای جاسوسی و امنيتی مدارس قرار 

شکل گيری آموزه ھای ذھنی ميليون ھا کودک به 
عنوان آينده سازان جامعه، ارتجاع حاکم با 
وسواس ويژه ای و با استفاده از دستگاه ھای 

امنيتی و ايدئولوژيکی خود کنترل   -اط%عاتی 
ھمه جانبه ای را در آموزش و پرورش نسبت به 
معلمان، دانش آموزان، کتاب ھا و مواد درسی 

بيش از يک ميليون معلم و .  اعمال می کند
فرھنگی که اغلب آنھا در برابر اميال حکومت و 
ترويج فرھنگ و آموزش ارتجاعی و مذھبی 
مقاومت می کنند، تحت شديدترين فشارھا و 

معلماِن آگاه ھمواره .  سياسی قرار دارند  کنترل 
نسبت به کتاب ھا و محتوای مواد درسی و نيز 
برنامه ھای جانبی که در مدارس اعمال می شود 
معترض بوده و خواستار مشارکت در برنامه 
. ريزی ھای آموزش و پرورش بوده اند
آموزگاران و فرھنگيان ايران نه فقط از حقوق 
اوليه و دموکراتيک مانند حق ايجاد تشکل ھای 
مستقل خود محروم بوده اند بلکه از لحاظ 
. اقتصادی نيز تحت شديدترين فشارھا قرار دارند
صدھا ھزار معلم و فرھنگی در سراسر کشور 
که در زير چرخ دنده ھای بحران و گرانی و 
تنگنای شديد اقتصادی دست و پا می زنند، بدون 
شغِل دوم از عھده ھزينه ھا و مخارج فراينده 
. روز مره زندگی حتا در حد خط فقربرنمی آيند
اينکه شرايط وخيم اقتصادی و فشارھا و 
محدوديت ھای سياسی و تحميلی رژيم بر معلماِن 
زحمتکش تا چه اندازه تاثيراِت زيان بخشی بر کم 
و کيف کار و فعاليت آموزشی و پرورشی آنھا بر 

. اش اين جا نيست  جای گذاشته است جای بحث
اين جا بحث بر سر اين است که اين صدھا ھزار 
آموزگار و معلمی که وظيفه تعليم و تربيت دانش 
آموزان را بر دوش دارند خود در چه شرايطی 
زندگی می کنند و با چه محدوديت ھا و 

 .محروميت ھايی روبرو ھستند
آموزش و پرورش در جمھوری اس%می، نھادی  

وابسته به نظام است که بايستی در خدمت ھمين 
اين را رئيس کمسيون آموزش و .  نظام باشد

تحقيقات مجلس به تقليد از سران نظام می گويد و 
در مورد کتابھای درسی نيز چنين اضافه ميکند 

مبانی دينی "که؛ کتابھای درسی بايستی بر اساِس 
منويات رھبر "نيز که در اين مورد  .باشد" و ملی

محمد جواد .  است"  معظم انق%ب فصل الخطاب
اتحاديه "  حاج علی اکبری نماينده ولی فقيه در

در يازدھمين "  انجمن ھای اس%می دانش آموزان
گردھمايی اين تشکل پيرامون آموزش و پرورش 

در رابطه با آموزش و "  و کتب درسی می گويد
ھم ...پرورش از دولت جديد توقع باaتری داريم 

اکنون کتاب ھای درسی با آنچه که پيش بينی شده 
 ."است فاصله ی زيادی دارد

ھا و مواد درسی که سراسر  افزون بر کتاب
آغشته به خرافات مذھبی و مطالب ضد علمی 
است و با اين وجود ھنوز با آنچه که باب طبع 
ولی فقيه است فاصله زيادی دارد، رژيم 
جمھوری اس%می با استفاده از ده ھا ابزار و 
وسيله ی ديگر ، از جمله ايجاد مدارس قرآنی، 
برگزاری اردوھای رنگارنگ مذھبی و کشاندن 
دانش آموزان به اين مراکز نيز سعی می کند ذھن 



 ۵ ۶۵٣ شماره  ٩٢نيمه  دوم  شھريور     ۵

  ۶درصفحه 

١از صفحه   

 روحانی و رويکردش نسبت به اص+ح طلبان
ھای داده شده او در حل مناقشات اتمی و لغو 
تحريم ھا، بھبود شرايط اقتصادی کشور در امر 
کاھش بيکاری، فقر، تورم و نيز گشودن روزنه 
اميد برای رفع تبعيضات جنسيتی عليه زنان از 
ھمان ابتدای روی کار آمدن دولت جديد با چشم 
اندازی نسبتا تيره و تار مواجه است، او برای 
تثبيت موقعيت خود مجبور است در مسير 

ھا که عمدتا در  پاسخگويی به بخشی از وعده
حکومتی "  اص%ح طلبان"جھت منافع و خواست 

پاسخ به وعده ھايی که اگرچه .  ست، گام بردارد
برای کارگران و عموم توده ھای زحمتکش کار 

" اص%ح طلبان"و نان نمی شود، دست کم برای 
" آب"حکومتی و ھمفکرانشان در داخل و خارج 

 . می شود
در کابينه، "  اص%ح طلب"انتخاب چند وزير 

گزينش چند زن در پست معاونت وزير و يا 
بعضا در نقش سخنگويی دولت، لغو توقيف 
تعدادی از روزنامه ھايی که در دولت گذشته از 
انتشار باز مانده بودند، بازگشايی خانه سينما که 
توسط احمدی نژاد تعطيل شده بود، واگذاری 
بررسی پرونده مير حسين موسوی و کروبی به 
شورای امنيت ملی رژيم و احيانا انجام پاره ای 
تحوaت در دانشگاه ھا از قبيل تعويض تعدادی 
از روسای دانشگاه ھا، بازگشت به کار تعدادی 
از اساتيد دانشگاه ھا که در دولت احمدی نژاد 
اخراج و يا به بازنشستگی زودرس گرفتار شدند، 
کندن ستاره ھايی که در حاکميت کامران دانشجو 
وزير علوم دولت احمدی نژاد بر يقه و پيشانی 
دانشجويان ستاره دار چسبانده شد و تحوaتی در 
ھمين سطح مجموعه اقداماتی است که دولت 

اقداماتی که عمدتا در .  روحانی انجام خواھد داد
" اص%ح طلبان"مسير امتيازدھی و منافع 

امتيازھايی که فضا را .  حکومتی تعبير می شوند
حکومتی "  اص%ح طلبان"تا حدودی به نفع 

اص%ح "و لذا، .  تلطيف کرده و خواھد کرد
حکومتی و در راس شان خاتمی و "  طلبان

حاميان داخل و خارج آنھا نيز مجبورند ھمين 
اقدامات را با بوق و کرنا در جھت استمرار 
جمھوری اس%می و تبليغ امکان تغيير رژيم از 
داخل به خورد کارگران و توده ھای زحمتکش 

 .بدھند
بی دليل نيست که خاتمی در اردکان يزد طی 

رييس جمھور "  سخنانی ضمن اشاره به اينکه
بندی خودشان را به رويکردھا و  پایانصافا 

: گفت"  اند اند نشان داده عھدی که با ملت بسته
فضايی که پيش آمده فضايی متفاوت با گذشته 

ما که خواستار تحقق مھم اين است که .  است
ھای انق%ب و سربلندی کشور و مردم  آرمان

آيا .  ھستيم، از اين فضا چگونه استفاده کنيم
شود از اين فضا طوری استفاده کرد که در  می

محيط آرام تری بشود در متن جامعه حضور 
داشت ولو اين که در حکومت ھم حضور نداشته 

مان را بزنيم، بتوانيم دور  ھای بتوانيم حرف؛ باشيم
مان را به جامعه  ھم جمع شويم، بتوانيم روی

 بکنيم و سطح دانش و بينش جامعه را ارتقا دھيم
تواند کاری  ای که می و نيز ھر کسی در ھر حوزه

(بکند، بتواند کارش را انجام بدھد تاکيد ھا از ". 
  )ما است

حکومتی ھمينکه "  اص%ح طلبان"برای خاتمی و 
آنان فضايی برای نفس کشيدن پيدا کرده باشند، 
کافی است تا با گشاده رويی جار بزنند، حسن 

تنھا در دولت روحانی پاسخی داده نخواھد شد، 
بلکه از آنجايی که ماھيت جمھوری اس%می و 
اس و اساس اين نظام مبتنی بر دين با مطالبات 
برابری طلبانه زنان در تعارض و جنگ است، 
دولت روحانی نيز با تاکيد بر مبانی پايه ای دين 
و شريعت الزاما بر تداوم ھمان سياست تبعيض 
جنسيتی و نابرابری زنان در جامعه به عنوان 

البته .  يک اصل دينی و اس%می پای خواھد فشرد
 اaمکان ت%ش خواھد کرد در  دولت روحانی حتی

ليبرال و   –چھارچوب خواست ھای زنان بوژوا 
به نفع زنان اص%ح طلب درون حاکميت گام 

از جمله حضور چند زن در پست .  ھايی بردارد
معاون وزير و احيانا اقدامات ديگری از اين 

اما، انتخاب .  دست که تا کنون انجام داده است
چند معاون وزير و يا يک زن محجبه با مقنعه و 
چادر و چارقد به عنوان سخنگوی وزارت 
خارجه دولت نه تنھا گره ای از انبوه مشک%ت، 
تبعيضات جنسيتی و مطالبات برابری طلبانه 
زنان نخواھد گشود، بلکه اين فرصت را به دولت 
روحانی می دھد که سياست ھای تبعيص جنسيتی 
و نابرابری اعمال شده بر زنان کشور را اينبار 

، بلکه از زبان "دولت مردان"نه از زبان و قلم 
کسانی که ظاھرا از جنس زنان ھستند بر آنان 

ھمانند آن دسته از زنان اس%می که .  تحميل کند
زنان .  بر کرسی مجلس ارتجاع رژيم لم داده اند

مرتجع و واپسگرايی که طی بيش از سه دھه حتا 
رساتر از مردان جمھوری اس%می بر طبل 

نمايندگانی .  نابرابری و تبعيض جنسيتی کوبيده اند
که  در قامت زنان عليه زنان کشور و سلب 
ابتدايی ترين حقوق مدنی و دمکراتيک آنان قانون 

 . وضع کرده و می کنند
اما، به رغم ھمه واقعيات موجود، به نظر می 

حکومتی به "  اص%ح طلبان"رسد اوضاع برای 
در واقع با .  صورت ديگری رقم خورده است

روی کار آمدن دولت روحانی، اگر چه ھيچ 
روزنه اميدی برای کارگران و انبوه زحمتکشان 
جامعه جھت برون رفت از معضل بيکاری، فقر، 
گرانی و سرکوب ھايی که تا به امروز با آن 
مواجه ھستند باز نشده و نخواھد شد، اگرچه زنان 
کشور ھمچنان در چنبره گشت ھای خيابانی گله 
ھای حزب هللا، اعمال تبعيضات جنسيتی و بی 
حقوقی محض در جامعه گرفتار ھستند، اگرچه 
عموم توده ھای مردم ايران از ابتدايی ترين 
آزادی ھای مدنی و حقوق دمکراتيک شان 
ھمچنان محروم خواھند ماند، اما، روند اوضاع 

پيش می "  اص%ح طلبان"در محدوده ھايی به نفع 
در واقع با روی کار آمدن دولت روحانی .  رود

حکومتی گشايشی حاصل "  اص%ح طلبان"برای 
برای آنان روزنه اميدی باز شده است .  شده است

. تا سھمی ھر چند کوچک در قدرت داشته باشند
فضايی "  اص%ح طلبان"مھمتر از اين، برای 

برای نفس کشيدن و روزنه ای برای مراودات 
سياسی گشوده شده است تا بتوانند نيروھای خود 
را باز سازی کرده و در دوره ھای بعد سھم 

 .بيشتری در قدرت داشته باشند
حسن روحانی با سياست با دادن وعده ھای معين 

ايجاد توھم در جامعه  و به توده ھای مردم ايران
اما از آنجايی که وعده .  و بر سر کار آمده است

جای احمدی نژاد بر مسند رياست جمھوری 
 خرداد تا به امروز سه ماه گذشته ٢٤از .  بنشيند
طی اين مدت دست کم آنھايی که با اميد به .  است

تحقق شعارھايی که حسن روحانی در مناظره 
ھای تلويزيونی وعده اش را داده بود، در انتظار 
نشسته اند تا ببينند او نسبت به وعده ھای داده شده 
چه رويه و اقداماتی را در پيش گرفته و يا خواھد 

 .گرفت
در عرصه سياست خارجی و حل بحران ھسته 
ای، به رغم اينکه پرونده مذاکرات اتمی 
جمھوری اس%می با گروه کشورھای پنج به 
اضافه يک، از شورای عالی امنيت ملی به 
وزارت خارجه منتقل شده است، اما طبق اظھار 
نظر محمد جواد ظريف وزير خارجه دولت 
روحانی، سياست ھای اصلی و ک%ن پرونده اتمی 
جمھوری اس%می به روال گذشته زير نظر 
شورای عالی امنيت ملی و توسط اين شورا تعيين 

شواھد امر نيز گويای اين مسئله .  خواھد شد
به جز تغييراتی که در لحن و نوع گفتمان .  است

دولت روحانی نسبت به دولت احمدی نژاد ايجاد 
شده است، به نظر نمی رسد روحانی و دولت او 
بدون موافقت خامنه ای و توافق شورای امنيت 
ملی رژيم بتواند ھيچ گونه اقدام جدی و موثری 
را در مورد حل مناقشه پرونده اتمی با گروه 

 . اضافه يک پيش ببرد کشورھای پنج به
در عرصه اقتصادی و بھبود وضعيت معيشتی 
کارگران و توده ھای مردم ايران نيز، ھمان گونه 
که قابل پيش بينی بود و سازمان ما طی مقاaت 
متعدد روی آن انگشت گذاشته است، نه تنھا ھيچ 
راھکار مدونی از طرف دولت روحانی تا کنون 
ارائه نشده است، بلکه با گذشت ھر روز ناتوانی 

تورمی   -دولت در برون رفت از بحران رکود
. موجود در جامعه بيشتر آشکار گشته است
اظھار نظرھای ھر روزه وزرای اقتصادی دولت 
روحانی مبنی بر وخامت اوضاع اقتصادی 
موجود و برجسته کردن دزدی، اخت%س و 
ويرانی ھای بر جای مانده از ھشت سال 
زمامداری دولت احمدی نژاد، در واقع زمينه 
چينی اعضای کابينه روحانی برای کاھش 
توقعات و سطح مطالبات کارگران و توده ھای 
مردم ايران در مواجھه با ناتوانی دولت جديد در 
تحقق وعده ھای داده شده در مناظره ھای 

 . تلويزيونی پيش از انتخابات است
بر بستر چنين وضعيتی که سفره کارگران و 
زحمتکشان مدام تھی تر و مطالبات آنان بيش از 
گذشته سر باز می کند، نه تنھا ھيچ روزنه اميدی 
برای حل معضل بيکاری، گرانی روزمره، 
کاھش افسار گسيخته تورم و بھبود وضعيت 
معيشتی کارگران و توده ھای زحمتکش ايران 
متصور نيست، بلکه با افزايش مطالبات کارگران 
و ناتوانی دولت در پاسخگويی به مطالبات تل 

ھای  انبار شده فوق، مقابله دولت روحانی با توده
 .زحمتکش افزايش خواھد يافت

ع%وه بر معضل بيکاری، گرانی و تھی شدن 
سفره کارگران و توده ھای زحمتکش، مسئله 
زنان و مطالبات برابری طلبانه آنان نيز از جمله 
چالش ھايی است که دولت روحانی با آن مواجه 

به انبوه مطالبات برابری طلبانه زنان نه .  است



 ۶ ۶۵٣ شماره  ٩٢نيمه  دوم  شھريور     ۶
۵از صفحه   

 روحانی و رويکردش 
 نسبت به اص+ح طلبان

 خ+صه ای از
  اط+عيه ھای سازمان

 
 ش�ھ�ري�ور ١١ ( ٢٠١٣ س�پ�ت�ام�ب�ر ٢در تاريخ 
ک���م���ي���ت���ه خ���ارج کش���ور س���ازم���ان، )  ١٣٩٢
ع�ام م�ج�اھ�دي�ن  ق�ت�ل"  ای  تحت عنوان  اط%عيه

" ک�ن�ي�م مستقر در کمپ اشرف را م�ح�ک�وم م�ی
 :در اين اط%عيه آمده است. انتشار داد

ھ�ا، روز  بر اساس اخبار منتش�ره در رس�ان�ه"  
، ک�م�پ اش�رف ٢٠١٣يکشنبه اول س�پ�ت�ام�ب�ر 

متعلق به سازمان مجاھدين خلق در عراق ب�ار 
دي�گ��ر م��ورد ت�ھ��اج��م ارت��ش اي��ن کش�ور ق��رار 

ب�ر پ�اي�ه اط�%ع�ي�ه م�ن�ت�ش�ره از س�وی .  گرف�ت
در ن�ت�ي�ج�ه "  شورای م�ل�ی م�ق�اوم�ت" دبيرخانه 

حمله مسلحانه ارتش عراق و ن�ي�روھ�ای وي�ژه 
 ن�ف�ر ۴۴سوات به اردوگاه مجاھدين، ب�ي�ش از 

 .اند  زن کشته شده۶از جمله 
 ت�ن ۴چنين بنا به برخی گزارشات، ح�داق�ل  ھم

ان��د ک��ه در اس��ارت  در ح��ال��ی ب��ه ق��ت��ل رس��ي��ده
ھايش�ان از پش�ت  نيروھای عراقی بوده و دست

 ." بسته شده بود
اط%عيه سپس با اشاره به حمله ارت�ش م�زدور 

 و ن�ق�ش ٩٠عراق به ھمين کمپ در فروردين 
رژيم مالکی در ھمدستی با جمھ�وری اس�%م�ی 

 : گويد در اين کشتارھا، می
) اق�ل�ي�ت( کميته خارج کشور سازمان فدائيان "  

ضمن محکوم کردن جناي�ت دول�ت م�ال�ک�ی ب�ه 
کمپ مجاھدي�ن، خ�واس�ت�ار خ�ات�م�ه ي�اف�ت�ن اي�ن 

کشی است و از ھمين زاويه برای حفاظ�ت  نسل
از جان مجاھدين مست�ق�ر در اي�ن اردوگ�اه، از 

ھای چپ و نيز ھ�م�ه ن�ي�روھ�ای  تمامی سازمان
خواھد با اعتراض به اي�ن  مدافع حقوق بشر می

جنايت ھولناک که دائماً در ح�ال ت�ک�رار ش�دن 
است و در دفاع از ح�ق�وق انس�ان�ی م�ج�اھ�دي�ن 
مستقر در اين اردوگاه، ضم�ن م�ح�ک�وم ک�ردن 
دول�ت ع��راق، خ��واس��ت�ار پ��اي��ان ي��اف�ت��ن چ��ن��ي��ن 

 ."جناياتی عليه ساکنين کمپ اشرف گردند

بندی خودشان را به عھدی که با ملت  پایروحانی 
 انتخاب چند زن به . است اند، نشان داده بسته

عنوان معاون وزير و يا سخنگوی وزارت 
خارجه دولت جديد، اگرچه ممکن است برای 

بسيار "  اص%ح طلبان"ليبرال و   -زنان بورژوا
جذاب و خوشايند باشد، اما اقداماتی از اين دست 
ھرگز و به اندازه سر سوزنی تداعی کننده کاھش 
تبعيض جنسيتی و پاسخگويی به مطالبات برابری 

ظاھر شدن يک زن در . طلبانه زنان جامعه نيست
نقش سخنگويی وزارت امور خارجه که ھيچ، 
حتا  اگر نيمی از وزرای دولت روحانی نيز با 
زنانی از جنس مرضيه افخم مزين گردد، باز ھم 
برای عموم زنان ايران در بر ھمان پاشنه 
نابرابری، بی حقوقی آنان در امر انتخاب پوشش 
و تبعيض جنسيتی زنان در مورد ازدواج، ط%ق، 
ارث، قضاوت، مسافرت به خارج، حضانت 
فرزندان، تحصيل و ده ھا موارد ديگر که بر آنان 

چرا که بی .  تحميل شده است، خواھد چرخيد
حقوقی زنان ريشه در خصلت دينی جمھوری 
اس%می دارد و تا روزی که اين دولت دينی بر 
قرار است، سرکوب، بی حقوقی و تبعيض 
جنسيتی نيز چه با لبخند و چه بی لبخند بر زنان 

 .   کشور اعمال خواھد شد
حکومتی به درستی "  اص%ح طلبان"روحانی و 

بر اين امر واقف بوده اند که با استمرار سياست 
ھای دولت احمدی نژاد و با توجه به عمق 
نارضايتی کارگران و توده ھا مردم ايران از 
وضعيت موجود، جمھوری اس%می ھرچه 

و لذا .  سريعتر به پرتگاه سقوط نزديک می شد
حکومتی "  اص%ح طلبان"حسن روحانی و 

مجبورند به ھمين اقدامات تاکنونی روحانی دل 
و کارگران، زنان، دانشجويان و عموم توده ببندند 

ھای مردم ايران را چند صباحی ديگر در توھم 
انتظار و گشايش معجزه ای از طرف دولت 

 بی دليل نيست که خاتمی در .روحانی نگه دارند
وحشت از وضعيت موجود به ديگران ھشدار می 

که ديگران را نگران بکنيم و کاری نکنيم "دھد 
و اين ھمان ".  العمل وا داريم ھا را به عکس آن

نکته ای است که کارگران، زنان، دانشجويان و 
عموم توده ھای مردم ايران بايد بدان توجه کنند تا 
بتوانند از فضايی که شيخ حسن روحانی و دولت 
مطبوع اش با انگيزه بقاء و استمرار حاکميت 

" اص%ح طلبان"جمھوری اس%می برای 
حکومتی باز کرده است، به نفع خود و در جھت 

فضايی که دير يا .  طرح مطالبات شان سود ببرند
زود به ايجاد شکاف در ھيئت حاکمه دامن خواھد 

در واقع، کارگران و توده ھای زحمتکش بر .  زد
بستر چنين شرايطی بايد بتوانند ابتکار عمل را 

شان در  در تشديد مبارزه برای تحقق مطالبات
لذا، از اين منظر و با چنين چشم .  دست بگيرند

اص%ح "اندازی از رويکرد دولت روحانی به 
و به تبع آن ايجاد شکاف در باaيی ھا، "  طلبان

ديگر اقشار زحمتکش و مبارز، بايد و کارگران 
بتوانند در مسير گسترش مبارزات مستقل و 

 .  اعتراضات توده ای گام بردارند
 

٢از صفحه   

  نظامی موقعيت گذشته خود را حفظ کند، اما ھمان
گونه که در عراق و افغانستان نشان داده شد 

بار آورد و قدرت امپرياليسم  ای معکوس به ،نتيجه
آمريکا را بيش از پيش تضعيف نمود، تا جايی که 

ھای  تواند به سادگی، قدرت اکنون نه می
امپرياليست ديگر را تحت رھبری و سرکردگی 
خود قرار دھد و نه به تنھايی قادر است 

ع%وه بر .  ھای نظامی را سازمان دھد لشکرکشی
ھايی که در جريان لشکرکشی به  اين، دروغ

عراق به مردم گفتند و فجايعی که به نام 
اصط%ح دمکراسی در عراق و افغانستان به  به

بار آوردند و اين کشورھا را نه فقط به ويرانه 
که وضعيتی را پديد آوردند که  تبديل کردند، بل

ھا و  ھا ھم اکنون ھمه روزه ده پس از گذشت سال
ھای مردم آمريکا  شوند، توده صدھا نفر کشته می

ويژه کارگران و زحمتکشان را نسبت  و اروپا به
ھای خود بر سر اين تجاوزات،  به مقاصد دولت

بنابر اين، روشن است .  حساس و آگاه کرده است
که چرا دولت آمريکا بر سر حمله نظامی به 

اما اين ھنوز .  نشينی شد سوريه ناگزير به عقب
گونه که وزير  پايان ماجرای بحران سوريه و آن

برای تحقق صلح "گويد توافق  خارجه روسيه می
 .نيست" و پايان بحران سوريه

aترديدی نيست که به ھرحال دارودسته اسد   -او
اش ديگر جائی برای ماندن در  و رژيم بعثی

سوريه ندارند و با ھرگونه تحولی بايد کنار 
اما اوضاع سياسی سوريه که عجالتا .  بروند

ھای ارتجاعی مسلح  ابتکار عمل در دست گروه
ھای امپرياليست  رنگارنگ است، حتا به قدرت

دھد که به  آمريکايی و روسی اين امکان را نمی
سادگی با توافق و سازش، به اين جنگ داخلی و 

ھايی که اين  دارودسته.  ويرانی سوريه پايان دھند
اند، خواه وابسته  ھمه جنايت و کشتار به بار آورده

گرا يا  به رژيم يا در اپوزيسيون، اس%م
توانند به امر روسيه و  گرا، چگونه می غيراس%م

آمريکا در کنار يکديگر به صلح و سازش دست 
 .يابند
منافع متضاد دو قدرت امپرياليستی در   -ثانيا

سوريه، اگر عجالتا جمھوری اس%می و حزب هللا 
تواند حفظ شود، در  را کنار بگذاريم، چگونه می

خواھد سوريه را در مدار قدرت  حالی که يکی می
خواھد آن را از چنگ  خود نگھدارد و ديگری می

 .رقيب درآورد
انداز aاقل کوتاه مدتی برای  با اين اوصاف، چشم

حتا اگر توافقی ھم .  نجات مردم سوريه نيست
ھای امپرياليست  برای حل اين بحران ميان قدرت

ھا  ھا صورت بگيرد، سال ای آن و متحدين منطقه
ھای نظامی و  نزاع و کشمکش، درگيری
مورد سوريه نشان .  غيرنظامی ادامه خواھد يافت

دھد، وقتی که کارگران و زحمتکشان يک  می
کشور نتوانند ابتکار عمل را به دست بگيرند و 

گاه ارتجاع  بر سرنوشت خود حاکم گردند، آن
المللی است که سرنوشت مردم را  داخلی و بين

تعيين خواھد کرد و بدترين حالت آن نيز 
ست که امروز کارگران و زحمتکشان  وضعيتی

ويرانی، کشتار، .  سوريه با آن روبرو ھستند
آوارگی و نابودی ثمرات زحمت و ت%ش 

 .ھای طوaنی مردم سال
 

ھای امپرياليست در سوريه  تضاد قدرت
 و تشديد جنگ داخلی ارتجاعی

 
 تابستان

  شصت و ھفت
 

 
 
 
 

بخشيم نه می  
  و نه

کنيم  فراموش می  



 ٧ ۶۵٣ شماره  ٩٢نيمه  دوم  شھريور     ٧

  ٨درصفحه 

 در جريان انتقال از ۶۴فروردين .  مھروي% به سمت زندان گوھردشت پيچيد
آخرين باری .  ھا را ديده بودم باری بود که خيابان گوھردشت به اوين آخرين

 .که اين امکان را پيدا کرده بودم تا نگاھی به کوچه و خيابان بياندازم
ی اول در ابتدای ورود  ھای انفرادی طبقه در زندان گوھردشت ما را به سلول

در ھمان روزھا .  چند روز اول خبر خاصی نبود. به ساختمان زندان فرستادند
شد، خبری در مورد  از راديويی که از زيرھشت برای زندانبان پخش می

ای مھم با حضور مقامات مھم حکومت را به زحمت شنيدم، شنيدن نام  جلسه
مھدوی کنی و حضور وی در اين جلسه در حالی که مقام دولتی مھمی 

خبر پذيرش قطعنامه را نشنيدم اما مشخص بود .  نداشت، برای من عجيب بود
 را به ۵٩٨ تير قطعنامه ٢٧ايران روز .  که اخبار مھمی در جريان است

 ٢٩بس به صورت رسمی تا  طور رسمی پذيرفت، ھر چند که اع%م آتش
 .مرداد طول کشيد

کشيدم اما با اين وجود اخبار  برای شنيدن اخبار زير درب سلول دراز می
شد با چسباندن برخی کلمات که به گوش آشناتر  مفھوم نبودند و مشکل می

 .آمدند جم%ت نامفھوم را مفھوم ساخت می
جا  ھای انفرادی آن ی دوم آورده و به سلول يک يا دو روز بعد، ما را به طبقه

 .فرستادند 
يک روز کريم که سلول بغل من بود ت%ش کرد .  ھا بودند کش باaی بند ما ملی

. تا با بند باa تماس بگيرد که از آن طرف يکی از رفقای اقليت روی خط آمد
تا چند روز .  وقتی من متوجه او شدم، روی خط رفته و با وی تماس گرفتم

اين تماس برقرار بود تا يک روز حسين م% طالقانی روی خط آمد و گفت ما 
ی ھمين ارتباط خبر گرفته بودم  واسطه پيش از آن به.  برند را دارند از بند می
زد که  حسين حدس می.  اند سياسی را از کرمانشاه آورده که تعدادی زندانی

جا است که البته با بردن  ھا از بند، آوردن زندانيان جديد به آن علت بردن آن
اين آخرين وداع من با حسين .  ھا من متوجه آوردن زندانيان جديد نشدم آن

ھای مھمی از دوران نوجوانی و جوانی را با او گذرانده  بود، رفيقی که سال
قدر  خواب برای من آن.  وقتی آزاد شدم يک بار حسين را در خواب ديدم.  بودم

 خونھايی به رنگ  سال
 
 

ھ��اي��ی از ک��ت��اب در دس��ت ت��ھ��ي��ه ب��ا ن��ام  ب��رگ
، خ�اط�رات رح�م�ان " ھايی به رن�گ خ�ون سال" 

 درکشيده
 

 می لعل مذابست و صراحی کان است
 جسم است پياله و شرابش جان است 
 آن جام بلورين که ز می خندان است

 اشکی است که خون دل درو پنھان است
 خيام                                            

 
 

 ۶٧انتقال به گوھردشت تير 
 برای انتقال به زندان ٢ی ما را از اتاق  به غير از بھمن موساپور، ھمه

در .  بوس کردند ی بيرونی زندان برده و سوار مينی گوھردشت به محوطه
کش شده و در آسايشگاه بودند، از جمله  بوس چند نفر ديگر که تازه ملی مينی

آذين نيز از  کاوه به.  ای با ما ھمراه شدند ای و يک توده٣ دو اقليتی، دو خط
بند بود و به دaيل ديگری در اوين  کِش حزب توده که با من ھم ھای ملی بچه

 .مانده بود، به جمع ما اضافه شد
آباد به سمت اتوبان رفت و در اتوبان از خروجی  بوس از مسير سعادت مينی

  گريه ی ليلی

 

 می گريم
 آن لي%ی غمگين دشتھای درد را

  می گريم
  آن مجنون سينه چاک کوير درد را

  می گريم
  آن غريبانه ساک توأمان را

  که در کف دستھای مھربان تو
  جاخوش کرد

  می گريم
  آن نگاھت را

که می جست در برھوت ساک ھای 
  توأمان

 ردصدای جگرگوشه ھايش را
  جگرگوشه ھای بی سر انجام را
 جگرگوشه ھای بی ردونشان را

  تورا ميگويم
 آی پدر آی مادر

  و دردھای بی درمانتان را
  چشمانتان

 برکدامين سراب بی آب ميخکوب است
  پری رويانتان

  دگر
 ازھيچ روزنی سربر نخواھند آورد

 )۶٧نامه کشتار  ويژه(
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٩درصفحه   

واقعی بود که فکر کردم واقعيت دارد، حتا 
با تعجب .  دادم ھا را در خواب تشخيص می رنگ

"به حسين گفتم آن قدر خوشحال !"  ای؟ تو زنده: 
ام گرفت و به ناگھان  شده بودم که در خواب گريه

دانستم  تا دقايقی منگ بودم و نمی.  از خواب پريدم
شايد ھم آن .  در کجا ھستم، خواب بودم يا بيدار

توانستم باور کنم  رويا آن قدر زيبا بود که نمی
 .ام ھمه را در خواب ديده

ھای من   بار خواب٢بعد از آزادی از زندان 
اند، يعنی رنگ را ھم در خواب حس  رنگی بوده

يک بار ).  که ديگر ھرگز تکرار نشد(کردم  می
با مادرم به خرمشھر .  حسين و يک بار مادرم

فارس بوديم، حاa  ھای خليج رفته و در کنار آب
فارس در حالی که من در  چرا خرمشھر و خليج

 !!ام فھم ام، نمی کنار دريای خزر متولد شده
 

 ۶٧آغاز کشتار تابستان 
ھای روبرو بودند ماشين  زندانيانی که در سلول

ديدند  شد می را که وارد زندان می"  ھيات مرگ"
دانستيم موضوع چيست و  اما در آن زمان نمی

ھا تنھا از  آن.  اصلن اين افراد چه کسانی ھستند
ی زندان و پياده شدن  آمدن يک ماشين به محوطه

. دادند چند آخوند و لباس شخصی به ما خبر می
توان گفت که ھيات مرگ کارش را  بنابر اين می

ی اول مرداد  در زندان گوھردشت از ھمان ھفته
عام زندانيان سياسی از  تصميم به قتل.  آغاز کرد

پيش گرفته شده بود، پايان جنگ و عمليات فروغ 
 ٢٧در روز .  جاودان تنھا استارت آن را زدند

تيرماه ايران نامه پذيرش قطعنامه را برای 
 تير ٢٩دبيرکل سازمان ملل ارسال کرد و روز 

سخنان معروف خمينی در مورد جام زھر از 
دو روز بعد حمله عراق از .  تلويزيون پخش شد

ھای جنوبی شدت گرفت و در تاريخ سوم  جبھه
از سوی "  فروغ جاويدان"مردادماه عمليات 

 مرداد ۵در تاريخ .  سازمان مجاھدين کليد خورد
نيز رژيم عمليات خود را عليه مجاھدين به نام 

 ٢٩آغاز کرد و در نھايت در تاريخ "  مرصاد"
 .بس برقرار شد مرداد بين ايران و عراق آتش

ريزی  تمام شواھد حاکی از آن است که برنامه
. برای کشتار زندانيان از قبل صورت گرفته بود
انتقال تعداد زيادی از زندانيان اوين به 
گوھردشت و از گوھردشت به اوين در اواخر 

ھای بندھای يک پايين  ، انتقال بچه۶۶سال 
احکام باaی (باa  ٢و بند )  ھا دوباره دستگيری(

به آسايشگاه در )  پانزده سال تا ابد و زير حکم
، شروع ھمزمان قتل عام در زندان با ۶٧خرداد 

عمليات مرصاد، ھمه اين موضوع را ثابت 
مقامات رژيم در نمازجمعه تھران در .  کنند می

حالی مدعی شدند که زندانيان به دليل شورش در 
اند که زندانيان سياسی به دليل  زندان اعدام شده

خبری مطلق، قطع م%قات، روزنامه و  بی
! ی خود خبری از محاکمه تلويزيون و حتا بی

امکان ھرگونه واکنش جمعی به اعدام و کشتار 
البته شکی .  ھا سلب شده بود جمعی از آن دسته

ھای احتمالی زندانيان،  نيست که ترس از واکنش
يکی از دaيل ممانعت از پخش خبر س%خی و 

زندانبان .  کشتار دسته جمعی زندانيان بوده است
دردسرتر، زندانيان را  تر و بی برای کشتار وسيع

 . خبری مطلق نگاه داشته و س%خی کرد در بی
يکی از ھمان روزھای اول آغاز کشتار، 

ھای  پاسداران به بند ما آمدند و زندانيان سلول
ھا را پشت  روبرو را بيرون کشيدند، بعد آن

سرھم در صف قرار داده و به سمت بيرون بند به 
شان زياد دور  راه افتادند؛ اما ھنوز صدای پای

ھا را  خواستند آن شايد می.  نشده بود که برگشتند
به دادگاه ببرند که متوجه ترکيب ناھمگون شان 

در آن زمان ھنوز دادگاه .  گردند شوند و برمی می
زندانيان چپ شروع نشده بود و در ترکيب 

. ھای چپ نيز بودند ھای روبرو بچه سلول
ھا برای ما در آن  ھرحال بردن و آوردن آن به
اش  خبری، عجيب بود و ھيچ جوابی برای بی

 .نداشتيم
 

 ھا شنيدن خبر اعدام
بعد از چند روز تمامی ما را که از اوين آورده 

در باaی بند ما، .  بودند، به بند فرعی منتقل کردند
. ھا تماس گرفتيم  بودند که با آن کش مجاھدين ملی

 اوين ٣ با ھم در بند ۵٩علی بابايی که از سال 
طرف با ما تماس گرفت و گفت اکثر  بوديم، از آن

دانست کجا، فقط  او نمی.  اند ھا را برده بچه
جا به  ھا را پيش ھياتی برده و از آن گفت که آن می

او گفت که .  گردند برند که ديگر بر نمی سمتی می
. حتمن امروز و يا فردا او را نيز خواھند برد
ی  حرف او درست از آب درآمد و باقيمانده

از .  کش را نيز از بند باaی ما بردند مجاھدين ملی
ھا بودند  کش کل مجاھدينی که آن زمان در بند ملی

) هللا حسينی فضل(سعيد .  تنھا يک نفر زنده ماند
ھم سلولی من در زندان گوھردشت نيز يکی از 

احمد .  ھا بود که اعدام شد آن
خراط، منوچھر رضايی، نادر  محمدعلی مشھدی

پور فرخ  لسانی، قاسم جوان شجاع، ھمايون نيک
 .و بسياری ديگر از مجاھدين در اين بند بودند

کش، از يکی از  بعد از بردن مجاھدين ملی
ھا  صورت مبھمی خبر اعدام بندھای مجاور نيز به

ھمين شک .  به ما رسيد اما صحت آن تاييد نشد
وجود  ای ناباوری را به گونه بود که در ما نيز به

ای را حتا  که چنين تجربه آورده بود، به ويژه آن
 نيز نداشتيم و طبيعی بود که برای ۶٠در سال 

ھر کسی پذيرش چنين جناياتی با اين ابعاد مشکل 
 .باشد

بعد از شنيدن خبر فوق موضوع برای ما تا حدی 
جدی شد و تعدادی که با ھم در فرعی بوديم بر 

صحبت ما .  روی موضوع مقداری صحبت کرديم
به درازا کشيد و از ھمه چيز و ھمه جا صحبت 
پيش آمد، ھوا روشن شده بود که تصميم به خواب 
گرفتيم، اما ھنوز خواب به چشمان ما نيامده بود 

 .که ناصريان به داخل بند آمد
. ديدم اين اولين بار بود که ناصريان را می

ی ما را در اتاق انتھای بند جمع  ناصريان ھمه
کرده و از موضع بسيار باa و خشنی سواaتی را 
در رابطه با مصاحبه و مانند آن مطرح کرد و در 

ای را که  ھای توده نھايت من و دو نفر از بچه
شرايط او را قبول نکرديم، با کليه وسايل بار 
ديگر به انفرادی برگرداند و بدين ترتيب دوران 

سرعت به پايان  حضور در بند فرعی نيز به
 .رسيد

 
 سلول انفرادی

ای طوaنی در حبس کشيدن در  که سابقه با آن
ھای انفرادی داشتم، اما اين بار با ورود به  سلول

ترين روزھای  سلول انفرادی، يکی از سخت
بند پُر از مجاھدينی بود که .  زندان من آغاز شد

يک بار به دادگاه رفته، اما ھنوز وضعيت 

 يک فکر آزارم می دھد
 
 

 :يک فکر آزارم می دھد
 بر روی بالشھای يک تخت مردن

 به آھستگی پژمردن، ھمچون گلھائی 
که بادندان ھای کرمی پنھان خورده می 

 !شوند
 

 به آھستگی نابود شدن، ھمچون يک شمع
 .دراتاقی خالی و متروک

 من چنين مرگی را نمی خواھم
 درختی باشم که صاعقه او را می افکند

 و طوفان ريشه کنش می سازد
صخره ای باشم و رعدی که آسمان و 

 زمين را می لرزاند
 ...پرتابم کند و به اعماق دره ھا به غلتاند

 ھنگامی که ملت ھای اسير
 خسته از يوغ اسارت قيام می کنند

با چھره ھای برافروخته، درزير پرچم 
 ھای سرخ

 :که برآنھا شعار مقدسی نقش بسته است
 ".آزادی دنيا"
 

و طنين اين کلمات مقدس را منعکس می 
 سازند

 از شرق تا غرب
 و با ظلم به جنگ برميخيزند،

 .می خواھم درآن جا بميرم
 درميدان نبرد

ودرآن جا قلبم خون جوانش را بيرون 
 .بريزد

 
ھنگامی که آخرين فريادم رضايت آميز 

 افکند طنين می
 چکاچاک پوaد آن را خاموش سازد

 و نعره شيپور و غرش توپ
 و از روی نعش من

 اسب ھائی که نفس می زنند
 به سوی پيروزی دشوار بتازند

 ...و مرا لگد کوب شده بجا بگذارند
استخوان ھای پراکنده مرا ازآن جا جمع 

 کنند
 برای روز بزرگ تدفين شھيدان

که به ھمراه ترانه آرام و پرشکوه 
 موزيک عزا

و پرچم ھای سرافراز ما که سياه پوشيده 
 اند

 به يک گور مشترک می سپارند
 .قھرمانان را که در راه تو مرده اند

 !ای آزادی مقدس جھان
 
 

 :از شاعر انق�بی مجار
 ١٨۴۶ - شاندورپتوفی
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١٠در صفحه   

٨از صفحه   

. کرد برای ھمين طناب دار ھنوز باaی سرشان پرواز می.  نامشخصی داشتند
ھا رفت و ضمن تھديد به اعدام و  يک روز ناصريان به سلول يکی از آن

!! گفت که بايد اسم چند نفر را که سرموضع ھستند بدھی اش به او  زدن کتک
 !شوی وگرنه اعدام می

خواستی ساعت  وقت نمی آمدند، ولی ھيچ روزی سه بار برای دادن غذا می
از ھمان سلول اول شروع .  آمد وقتی که گاری غذا به داخل بند می.  غذا برسد

که ظرف غذا و  شد، زندانی بايد درحالی وقتی که در باز می. کردند به زدن می
يا ليوان پ%ستيکی چای را در دست داشت، با چشم بند کنار درب سلول 

شد، يکی از پاسداران ظرف غذا را  ھنگامی که درب سلول باز می.  ايستاد می
بعد .  کرد گرفت و ديگری به داخل سلول آمده و شروع به زدن زندانی می می

ھايی  در اين روزھا عمومن آن.  دادند از کتک ھم ظرف غذا را به دست تو می
ولی .  زدند ھای چپ داشته و ھنوز به دادگاه نرفته بودند، نمی را که اتھام گروه

 سلول ٣٨آن فشار روحی که درب .  اين کتک زدن پاسدار نبود که درد داشت
کشيد و در طول اين يک  کردند و يک ساعت اين کار طول می را باز می

اول .  شنيدی بدترين چيز بود ساعت تو فقط سروصدای کتک و داد و فرياد می
توانستی در آن حالت غذا  اين که امکان خوردن غذا وجود نداشت و نمی

، دوم اين که بعد از رفتن )شدم اصلن در آن روزھا من گرسنه نمی(بخوری 
ماند و کششی به  ھا، آن حالت در تو ھنوز باقی می ھا و پايان کتک زدن آن

من در آن روزھا حتا ھمان غذای ناچيزی را که به ما .  خوردن غذا نداشتی
 بار در ٣فقط .  ريختم توانستم بخورم و اضافه آن را در توالت می دادند نمی می

کردند که من ھم در حالی که سيگاری نبودم، سيگار  روز سيگار روشن می
 .گرفته و برای اولين بار در آن سلول شروع به کشيدن سيگار کردم

يک بار ھم شب ما را از سلول بيرون کشيده و برای امضای يک طومار در 
محکوميت سازمان مجاھدين که برای ارسال به صداوسيما آماده شده بود، به 
راھروی اصلی بند بردند، اما وقتی فھميدند که اتھام من اقليت است، چيزی 
نگفته و من را به سلول باز گرداندند، گويا قرار بود ھنوز ھمه چيز از ما 

 .پنھان نگاه داشته شود
چه که از دادگاه مجاھدين  ھا را باور کردم، اما آن در اين سلول داستان اعدام

گيری  برداشت کرده بودم اين بود که در دادگاه مساله اتھام زندانی و موضع
بنابر اين خود را آماده کرده بودم تا اگر به دادگاه .  شود سياسی او مطرح می

رفتم از نظر سياسی چه موضعی بگيرم و ھرگز فکر نکرده بودم که 
ھا برای زندانيان سياسی  ی رمز در دادگاه نمايشی آن آن کلمه"  مذھب"

ھايی که با ما در انفرادی بودند ھمه يک  از طرف ديگر بچه.  غيرمذھبی باشد
داده بودم که يک بار به  بار به دادگاه رفته بودند، پس من اين احتمال را ھم 

شوی تا دوباره به دادگاه رفته و يا  برند و بعد به انفرادی منتقل می دادگاه می
شود که اين نيز البته توھمی بيش نبود و  نوعی ديگر مشخص  ات به تکليف

 ۵ تا حداکثر ٢تکليف زندانی عمومن در ھمان دادگاه اول و در چيزی حدود 
دقيقه روشن شده و به ندرت کسانی بودند که بيش از يک بار به دادگاه رفته 

حداقل در ميان زندانيان چپ، من کسی را سراغ ندارم و در آن بند نيز .  باشند
من کسی را به خاطر ندارم دوباره به دادگاه برده باشند، ھر چند که امکان آن 

 .کنم را نيز رد نمی
اما چيزی که برای من در آن روزھای سخت قوت قلبی بود، پيدا کردن يکی 

 از ھم جدا شده بوديم ديگر ۶۴رضا انصاری  را که از سال .  از رفقا بود
 aدر سلول انفرادی روبروی من بود  - سال ٣بعد از   –نديده بودم و او حا .

در مدت کوتاھی که در اين سلول بودم ما مرتب با مورس از زير درب سلول 
 .با ھم در تماس بوديم

 
 ھيات مرگ

صبح روز ششم شھريور، نگھبان درب سلول من را باز کرد و خواست تا 
بعد از جمع کردن وسايل داخل سلول، .  ام را جمع کرده و بيرون بيايم وسايل

ام را  ھا را داخل ساک که بيرون سلول بود گذاشتم اما وقتی خواستم ساک آن
ما چند نفر را که در !! بردارم، نگھبان اجازه نداد و گفت بگذار ھمين جا باشد

ھای چپ و غيرمذھبی دستگير شده بوديم به صف کرده و به  ارتباط با گروه
دانستيم که به کجا  سمت دادگاه در طبقه اول زندان بردند، البته ھنوز نمی

 .رويم می
بعد از بردن تعدادی از .  وقتی به محل دادگاه رسيديم، ما را در راھرو نشاندند

است که ھنوز ظھر نشده بود، به دادگاه  ھا نوبت به من رسيد و اين زمانی بچه
بند را برداشتم، نيری و اشراقی  وقتی چشم.  رفتم بدون آن که بدانم دادگاه است

در دادگاه نيز اين دو نفر بودند که .  را شناختم اما ديگران را نديده بودم
 .کردند صحبت می

تا اين جا ھمه .  اسم، اسم پدر و غيره تا مذھب.  نيری سواaت را شروع کرد

از ".  ندارم: "ھا گفتم در جواب مذھب نيز به روال آن سال.  چيز معمولی بود
اين جا بود که موضوع پيچ خورد و من که خودم را آماده کرده بودم تا به 

ھا در رابطه با مواضع سياسی جواب بدھم، تازه فھميدم که مساله  سواaت آن
"نيری پرسيد.  مذھب است و نه مواضع سياسی خوب از چه زمانی اين : 

نيری "  جوری بودم و مذھب نداشتم من ھميشه ھمين"من گفتم "  جوری شدی؟
معلومه : "اشراقی گفت".  سال١۶"گفتم " چند سالت بود دستگير شدی؟:"گفت

" خواند؟ پدرت چی نماز نمی: "نيری ادامه داد".  ديگه از اول اين جوری بوده
يعنی تو توی عمرت يک : "نيری گفت"  پدرم نيز دين خاصی ندارد!  نه"گفتم 

و من که موضوع را فھميده و قرار را بر "  بار هللا اکبر نگفتی يا بسم هللا؟
"انکار گذاشته بودم گفتم : در اين موقع ناصريان به داخل آمد و گفت"  نه: 

و اين در حالی بود که "  اش ھم تا چند وقت پيش مستعار بوده حاجاقا اين اسم"
شناخت و مشخص بود که اين موضوع را حميد  ناصريان اصولن من را نمی

نيری رو به من کرد و .  دست راست وی، به او گفته بود)  نوری(عباسی 
ات اجرا  دم تا مسلمون بشی وگرنه حکم خدا رو درباره به تو وقت می: "گفت
خبر نشان دھم در حالی  کردم خودم را خيلی بی من ھم که سعی می".  کنم می

ام تمام  من چند ساله حکم: "خواستند من را از اتاق بيرون ببرند گفتم که می
برو : "که نيری عصبانی گفت !"  کنند؟ شده، اما نمی دانم چرا من را آزاد نمی

او .  اوضاع مضحکی بود.  و اين گونه به اصط%ح دادگاه من تمام شد"  بيرون
کنم، من گفتم چرا آزاد  گفت حکم خدا را در مورد تو اجرا می به من می

 !!شوم؟ نمی
وقتی که از دادگاه بيرون آمدم من را دست يک پاسدار ديگر دادند و پاسدار 

"دانست با من چه بايد بکند، پرسيد که نمی : گفتم"  نگفتند کجا بايد بری؟: 
"پرسيد".  نه" "جواب دادم"  به تو گفتند مسلمونی يا نه چی گفتی؟:  گفتم : 

 .آن وقت من را به قسمت چپ بُرد". نيستم
ی  قسمت چپ جايی بود در ابتدای راھرويی دراز که درب تمام بندھای طبقه

ھا را در  شد و در انتھای آن، سالن اجتماعات بود که بچه اول به آن وصل می
 .کشيدند جا به دار می آن

 مدت ۵٩محمود سال .  من را کنار رفقا محمود قاضی و نبی عباسی نشاندند
ديگر  بعد از حدود ھشت سال ھم.   بود که زود آزاد شد٣کوتاھی با من در بند 

در ميان تمام .  را از زيرچشم بند شناختيم و من خبرھا را به او گفتم
محمود بعد .  ی محمود قاضی يادم نرفته است ھايی که کرديم اين جمله صحبت

ناھار به ما نان ".  اوضاع خرابه: "از شنيدن اخبار، خطاب به من و نبی گفت
کنم ساعت سه بعدازظھر و يا چيزی در آن حدود  و پنير دادند که البته فکر می

دانستيم که  ما می.  دادن نان و پنير نيز البته چيز خوشايندی برای ما نبود.  بود
دھند و حاa مقدار کمی نان و پنير من  قبل از اعدام چيزی برای خوردن نمی

کردم  اما مشکل اصلی من اين بود که ھنوز فکر نمی.  را به ياد آن انداخته بود
که نيری  اند، اعدامی ھستند به ويژه آن کسانی را که در اين قسمت جمع کرده

کردم که ما  از ھمين رو فکر می...."  دھم تا  به تو وقت می"به من گفته بود 
 .آورند به دادگاه می) ی نيری براساس گفته(را به جايی برده و بار ديگر 

"در قسمت چپ نشسته بوديم که يکی از پاسداران آمد و گفت ھر کی : 
. ام را باa گرفتم که من دست"  اش رو باa بگيره خواد دستشويی بره دست می

ھا  جا نبود اما صدای پای بچه بعد از چند دقيقه که برگشتم، ديگر کسی آن
. ، که جواب دادم"ات چيه؟ اسم"پاسدار وقتی مرا ديد شتابان پرسيد .  آمد می

اين : "برد پرسيد ھا را می پاسدار با بلند صدا کردن نام من از پاسداری که بچه
. و پاسدار از من خواست تا بنشينم"  نه اون بشينه"که جواب شنيد "  ھم بياد؟

کردم اين صف اعدام است،  اما من که تازه محمود را ديده بودم و فکر نمی
که "  جا نشستم، خسته شدم بذار برم از صبح تا حاa اين"اصرار کردم که 

 .اصرار فايده نداشت و من را نشاند
در .  ھای ديگری را يکی يکی از دادگاه به سمت چپ آوردند پس از مدتی بچه

کيوان ھنگام دستگيری .  اين گروه، از رفقای اقليت کيوان مصطفوی نيز بود
چندی .  توانست به م%قات بيايد  نامزد داشت، اما نامزد او نمی۶٢در سال 

بندند  ھا عقد ازدواج می  به خواست کيوان و نامزدش، آن۶٧پيش از تابستان 
تا نامزد و اکنون ھمسر وی )  کند پدر او به نيابت از کيوان اين کار را می(

ھا را با سربدار شدن   مدت اين م%قات۶٧بتواند به م%قات بيايد که تابستان 
از زندانيانی که به قسمت چپ آوردند سامان از .  کيوان بسيار کوتاه کرد

از زير .   با ھم بوديم۶١ و ۶٠ھای  ھواداران راه کارگر را ھم شناختم که سال
چشم بند ت%ش داشتم تا با ديگران تماس بگيرم که پاسدار متوجه شد و مرا از 

 .ی بسيار از سايرين نشاند جا بلند کرد و با فاصله آن
ھا نام  آن.  بعد از ساعاتی پاسداران شروع به خواندن اسامی جديد کردند

ھا نيز  يکی از بچه.  گفتند خواندند و فاميلی را نمی زندانی و نام پدر او را می
من ھم با اين که فھميده بودم اسامی را چگونه .  اسم پدرش رحمان بود

 )۶٧نامه کشتار  ويژه(



 ۶۵٣ شماره  ٩٢نيمه  دوم  شھريور     ١٠

 
 

١٠ 

١١درصفحه   

٩از صفحه   

خوانند، عامدانه از جای خود بلند شدم و به طرف صف آمدم که يکی از  می
در حالی که پاسدار ديگری .  پاسداران من را ھمان اول صف قرار دارد

. ای در کار خود ترديد کردم چنان در حال خواندن اسامی بود، برای لحظه ھم
اaن تو "با يادآوری فشارھايی که در اين مدت تحمل کرده بودم، با خودم گفتم 

خودی بايد  ات در ليست نبوده و بی فھمند که اسم برند و می را با اين صف می
ام را بلند کردم و  با ھمين استدaل بود که دست!".  يک کتک مفصل بخوری

"پاسداری آمد از من پرسيد "گفتم"  چيه؟:  کنم اشتباھی تو صف  فکر می: 
او اسم من را پرسيد و بعد از کنترل با پاسداری که ليست در دست "  ايستادم

بدين ترتيب گروه دوم زندانيان اعدامی را از کنار .  او بود، مرا دوباره نشاند
چنان در قسمت چپ نشسته  ما بردند و بقيه که شش تا ھفت نفر بوديم ھم

بعد از ساعاتی از زير چشم بند، پاھای اعضای ھيات مرگ را ديدم که .  بوديم
 .بودند) ھا محل اعدام(اين بار درحال بازگشت از سالن اجتماعات 

 
 تان را اعدام کرديم ی رفقای ھمه

ھای بندھای عمومی در  در آخر ما چند نفر را جمع کرده و به يکی از اتاق
اين ھمان بندی بود که .  ھا بسته بود طبقه سوم زندان بردند که البته درب اتاق

ھای   در آن بودند و من از سلول١۴ھای چپ، قبل از انتقال به بند  کش ملی
ھمان جا که برای آخرين بار به .  ھا در تماس بودم ی دوم با آن انفرادی طبقه
 .گفتم!" بدرود"حسين طالقانی 

و ما "  ايد؟ نماز خوانده: "چيزی نگذشته بود که ناصريان به اتاق ما آمد و گفت
کنم، به تندی و با خشم  ناصريان با حالتی که ھرگز فراموش نمی".  نه: "گفتيم
تمام رفيقاتون رو که امروز پايين ديديد اعدام شدند، اگر شما ھم نماز : "گفت

او درحالی اين جم%ت را بر زبان ".  تون کنند دم اعدام نخونيد، فردا می
خواست لذت و رضايت خود را از اعدام  توانست و يا نمی آورد که نمی می
شوند، بسيار  ھا وقتی در اين ھيبت ظاھر می دانم چرا آدم نمی.  ھا پنھان کند بچه
وقتی اين جم%ت از زبان او .  آيند چه که ھستند به نظر می تر از حتا آن کريه

برد، دچار تشنج شد  ھا که از بيماری صرع رنج می بيرون آمدند، يکی از بچه
ام را  با پذيرفتن نماز از سوی تعدادی، من و يکی از رفقای.  و به زمين افتاد

 .که نمازخواندن را نپذيرفتيم، به اتاق ديگری بردند
آن شب را تا صبح بيدار مانديم بدون )  ھر دو از ھواداران اقليت(ما دو نفر 

ھا و البته  مان، از گذشته از خاطرات.  ای چشم برھم بگذاريم آن که حتا لحظه
 !از اين که فردا در جواب ناصريان چه بايد بگوييم؟

من موضع نداشتم و نظرم اين بود که بايد پذيرفت، اما او ضمن آن که من را 
و !!  تواند بپذيرد گفت که خودش نمی کرد، می تشويق به پذيرفتن می

پذيرفت و من با اين دوگانگی  او نمی.  ای نداشت مان البته نتيجه ھای صحبت
ماند، پذيرش آن از طرف من از نظر  روبرو بودم، چرا که اگر او تنھا می

ام برای  ھای شد، اما در عين حال انگيزه عاطفی و حتا سياسی سخت می
بين مردن و زنده ماندن، زنده ماندن را .  ی کافی قوی نبودند نپذيرفتن به اندازه

ی مبارزاتی  کردم، زنده ماندن خيانت نبود، اما پيدا کردن انگيزه انتخاب می
ويژه در آن شرايط مشکل بود و اين بيش از ھر چيز آزارم  نيز در آن به

نشينی برای زندانی ھرگز دلپذير نيست و ھميشه با تلخی ھمراه  عقب.  داد می
او بين ماندن .  است، حال چه رسد به اين شرايط که ھرگز تجربه نکرده بودم

اش  ھای گی را دوست داشت، اما انگيزه و رفتن، رفتن را پذيرفته بود، زنده
 !برای نپذيرفتن بسيار بود

ام نپذيرفت  سلولی صبح ناصريان آمد و در جواب سوال او من پذيرفتم اما ھم
من را به اتاقی بردند که .  و اين گونه آن شب برای ما به پايان خود رسيد

اما نکته جالب در اين .  ھای اتاق ديروزی نيز در آن بودند تعدادی از بچه
او را از آن اتاق به .  است که آن رفيق را نيز ھرگز به دادگاه نبردند

 !جا ماند ھا در ھمان ھای انفرادی منتقل کردند و تا پايان اعدام سلول
وقتی به اتاق وارد شدم، شاھرخ از ھواداران اقليت در مورد سرنوشت رفيق 

او که از اين موضوع دچار ھيجان .  ديگر پرسيد و من جريان را به او گفتم
من : "شده بود و به رغم ممانعت من، محکم به در کوبيد تا پاسدار آمد و گفت

ی ش%ق بود و او را بعد  ی اين برخورد تعدادی ضربه نتيجه".  خوانم نماز نمی
ی ما را  ھای ھمه بار ھم آمدند و سبيل يک.  از ش%ق زدن به اتاق بازگرداندند

زدند و اين در حالی بود که من به دليل ماندن طوaنی در انفرادی ريش بلندی 
 "!شبيه آبراھام لينکلن شدی"گفتند  ھا نيز به شوخی می داشتم که بچه

 
 جليل شھبازی
جای ھر وعده نماز ده ضربه  خواندند، به ھايی را که نماز نمی در اين بند، آن

يکی از کسانی که نماز خواندن را نپذيرفته بودند، جليل .  زدند ش%ق می
روز بعد .   در زندان بود۵٨شھبازی از ھوادارن اکثريت بود که از سال 

 بود و با او ۶٠سال  مسلم نيز دستگيری.  مسلم را به اتاق ما آوردند)  شنبه سه(

بعد از دادگاه، او و جليل را با ھم در يک اتاق انداخته .   ھم بند بودم۶٠سال 
گويد که تو  ی مسلم، يک شب جليل در وقت دستشويی به او می گفته به.  بودند

گردد که بعد از  شورم و مسلم به اتاق برمی ھا را می برو اتاق، من ظرف
طور که او گفت، جليل با شکستن  آن.  شود دقايقی متوجه خودکشی جليل می

به .  زند ھای شکسته شده دست به خودکشی می شيشه و با استفاده از شيشه
ی مسلم، جليل معتقد بود که زندانبان در نمازخواندن توقف نخواھد کرد و  گفته
تحليلی که تنھا .   را در زندان حاکم کند۶٠خواھد بار ديگر شرايط سال  می

ھای ديگری نيز با ھمين تحليل حاضر به پذيرش  مختص جليل نبود و بچه
 .شرايط زنده ماندن نشدند
اغلب .  ھای اتاق ما را به بند ھشت بردند  شھريور بچه٩صبح روز چھارشنبه 

ھا  بسياری از آن.   آورده بودند٨ھا را به بند  زندانيان جان بدر برده از اعدام
 شدم، زندانيان بندھای ٨زمانی که وارد بند .  شب قبل به بند منتقل شده بودند

(١۴ و ١٣ را برای دادگاه از بند بيرون )  ھا ھا و اوينی کش معروف به ملی 
 .کشيده بودند

شب قبل تعدادی از رفقای اقليت از جمله زنده ياد بھنام کرمی ھمراه با 
از طريق )  جا که در خاطرم ھست تا آن(مھرداد نشاطی و رضا انصاری 

در .  کنند ھا منتقل می ھا، اخبار مربوط به اعدام را به آن کش زدن با ملی مورس
ھا بر روی خط آمده بودند، به موضوع شک  کش ھايی که از بند ملی ابتدا آن

کند و يکی که آن طرف بود او را  کنند، اما وقتی بھنام خود را معرفی می می
در ھمان نيمه شب، رفقای .  کنند ھا به درستی خبر اعتماد می شناسد، بچه می

ھا  ھا که در پايين آن ھا، خبر را به رفقای اقليت بند اوينی کش اقليت بند ملی
آيد، خبر  بنابر اين صبح که زندانبان به سراغ زندانيان می.  رسانند بودند، می

ھا در عالم خواب و بيداری مانند  در بند پخش شده بود، اما اين خبر برای بچه
که تصميم جمعی گرفته شود نبود و حتا زمانی که  امکان اين.  يک شوک بود

برند، برخی از رفقای اقليت ھنوز تصميم  ھا را از بند بيرون می کش ملی
 .نگرفته بودند

ھا در مواردی موثر  ھای شخصی آن گی بنابر اين در تصميم زندانيان، ويژه
ھا به صراحت  کش رفيق غ%م خوشنام از ھواداران اقليت در بند ملی.  بود

طرح اين .  گفته بود که شرط مسلمان بودن و نمازخواندن را نخواھد پذيرفت
ھا تصادفی بود، بيان دقيقی   که اعدام۶٧گان سال  نظر در مورد جان باخته

. ھا اين موضوع به وضوح آشکار است کش ھا و ملی در بند اوينی.  نيست
ھای  ھا تا يک حد از اوضاع خبر داشتند، اما تعداد زيادی از گروه تمامی بچه

ھايی که اعدام  با نگاھی به آن.  گوناگون اعدام و تعداد زيادی نيز اعدام نشدند
ترين  ترين و مبارز توان ديد که راديکال ھايی که باقی ماندند می شدند و آن

برای مثال در بند .  گان ھستند شده زندانيان چپ و غيرمذھبی در ميان اعدام
ھا عباس رئيسی از رفقای پيکار و حسين م%طالقانی از رفقای اقليت،  کش ملی

ھا را نام برد از جمله رفقا  توان بسياری از آن ھا نيز می در بند اوينی
حتا در مورد ھواداران و اعضای .  خانی و مجيد ايوانی محمدرضا حاجی

اصغر مصفا از اکثريت و .  توانم اين را بگويم شناسم می اکثريت و توده که می
ی از زندانيانی ھستند  يا حسن ج%لی و مھرداد دستگير از حزب توده نمونه

 . ھای شخصی متفاوتی داشتند گی که ويژه
، صدای يکی از زندانيان ٨ شھريور از طريق ھواکش سلول در بند ٩روز 

او به .  محکوم به اعدام را که ناصريان در حال جروبحث با او بود شنيديم
"گفت ناصريان می و ناصريان با ھمان "  نامه بنويسم؟ برای چه بايد وصيت: 

"زد است، داد می"  صدای مرگ"صدايی که ھميشه برای من  بنويس، : 
ھايی بود که اين  براستی لحظات دشواری برای بچه".  بنويس، ديگه تمومه

آمد، درحالی که آرزو داشتند تا  شان برنمی شنيدند و کاری از دست صدا را می
 !کار گيرند ھر چه در توان داشتند برای نجات او به

ھا را قبل از اعدام برای  ی دوم قرار داشت و بندی که بچه  در طبقه٨بند 
و در جنب سالن اجتماعات محل به دارکشيدن (بردند  نامه می نوشتن وصيت

چنين از اين بند امکان ديدن سالن  ھم.   بود٨در پايين بند )  ھا قرار داشت بچه
. در آن روزھا يک تريلی کانتينردار را نيز ديديم.  اجتماعات وجود داشت

اند که  کردند که قبل از آن نيز يک تريلی کانتينردار را ديده ھا تعريف می بچه
پاشی محوطه و اطراف  ھا حتا سم آن.  جا مانده بود خراب شده و مدتی در آن

ماشين را نيز ديده بودند، اما باز به اين موضوع شک نکرده بودند که ممکن 
 .ھای اعدامی در اين کانتينر قرار داشته باشد است جسد بچه

از آخرين نفرھايی که چند روز در زير ش%ق مقاومت کرده و در نھايت با 
پذيرفتن نماز به بند آمد، يکی از ھواداران اقليت بود که وقتی به بند آمد به 
دليل پذيرش نماز و عدم تحمل بيشتر ش%ق بسيار ناراحت بود، ھر چند که ما 

خورد ما  ھنگامی که او ش%ق می.  از ديدن او بسيار خوشحال شده بوديم
که از اعدام او واھمه داشتيم، آرزو  شنيديم و برای اين صدای او را می

کرديم که نماز خواندن را بپذيرد و اين در حالی بود که او تمام قدرت خود  می
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کار بسته بود و اين تناقض عجيبی در آن روزھا  ی مقاومت به را برای ادامه
کند اما تو خواستار اين ھستی که به  ات در زيرشکنجه مقاومت می رفيق.  بود

البته در آن روزھا تعدادی در انفرادی بودند که !!  اش پايان بدھد مقاومت
 .شد ھا در مورد نماز خواندن چه برخوردی  دانم در آن مدت با آن نمی

ناصريان )   شھريور١٠شنبه  پنج(ھا در گوھردشت  غروب آخرين روز اعدام
. برد ھا را برای ش%ق زدن به عمد به سالن اجتماعات می کش تعدادی از ملی

ھای دار باقی نمانده بود و ناصريان  در سالن اجتماعات ديگر اثری از چوبه
حتا .  خواست با اين کار نشان دھد که در سالن اجتماعات خبری نيست می
بقيه دوستانتان : "ھا گفت کش ھا نيز ناصريان در بند ملی بار بعد از اعدام يک

خواست  مشخص بود که زندانبان نمی".  ايم را به زندان ديگری منتقل کرده
 . ھا را اع%م کند طور رسمی مساله اعدام به

در اين روزھا يکی از .   مانديم٨ھا، سه روز در بند  بعد از پايان يافتن اعدام
آمد و با فرستادن تمام زندانيان به سالن انتھای بند از ھمه  پاسدارھا می

 . خواستند تا به صف ايستاده و نماز بخوانند می
 جمع شده بودند، ٨در اين سه روز زندانيان زيادی از بندھای گوناگون در بند 

ما اگرچه زنده مانده بوديم، .  ھای آخر بودند ھواداران اقليت عمومن در سلول
دانست که چه بايد  کسی نمی.  اما از نظر روحی تحت فشار زيادی قرار داشتيم

ھا در خود  ھا ساعت برخی از بچه.  کرد، شوک بزرگی به ما وارد شده بود
رفتند و يا دوست داشتن در تنھايی برای مثال در سالن انتھای بند قدم  فرو می
بار  گی غم خواندند که ھمه ای می شدند و ترانه ھا جمع می گاه نيز بچه.  بزنند
" تو ای پری کجايی"بنان و "  کاروان"ھای  در آن روزھا من ترانه.  بودند

به خصوص اين بيت را .   خوانديم ھا می حسين قوامی را ياد گرفته و با بچه
" شبی کنار چشمه پيدا شد، ميان اشک من چو ُگل واشد: "  خيلی دوست داشتم

حمل بار سنگين مرگِ اين ھمه عزيز .  کرديم و ما مرگ ياران را باور نمی
در .  برديم ھا پناه می مان آسان نبود و اين گونه بود که به اين ترانه ھای برشانه

بھاران خجسته "ديگر .  ھا متناسب با حال و روز ما بودند آن شرايط اين ترانه
 . بر زبان ما جاری نبود" سراومد زمستون"و " باد
 

 بند فرعی
 که يک بند فرعی ٨ھا را جدا و به بند روبروی  کش بعد از سه روز ملی

بعد از انتقال به بند فرعی، نگھبان بند چند بار برای .  بزرگ بود منتقل کردند
خواندن نماز آمد اما ما شروع به نخواندن نماز کرديم که ديگر بساط نماز 

 .جمع شد
در شرايطی که .  دادند پس از چند روز در بند فرعی به ما ھواخوری نيز 

ھنوز م%قات نداشتيم و از نظر مالی در مضيقه بوديم، فروشگاه نيز آمد و ما 
برای خريد البته پول کم داشتيم و يکی از زندانيان .  توانستيم خريد کنيم

در آن .  ای که مقداری پول داشت به بند قرض داد تا برای بند خريد کنيم توده
روزھا من داوطلبانه مسووليت صنفی بند را برعھده گرفتم که برای بند با گل 

ی حيات در  نيز گذاشتيم، اين گونه خود را برای ادامه"  شور"کلم و ھويج 
 .ايم گفتيم ما ھنوز زنده ساختيم و می زندان آماده می

مان را  ھای در اين بند برای اولين بار به ما امکان تماس تلفنی با خانواده
ھا از درب زندان از طريق  تماس تلفنی به اين شکل بود که خانواده.  دادند

تلفنی که به پشت درب بند وصل شده بود، با ما صحبت کرده و از س%متی ما 
ی بعد  ی م%قات برای دفعه ھا وعده چنين  به آن زندانبان ھم.  شدند مطمئن می
ی م%قات برای ما  وگوی تلفنی با خانواده و وعده امکان گفت.  داده بود

 .ی تغيير اوضاع نيز باشد توانست نشانه می
بعد از پايان تماس تلفنی با خانواده، به ھنگام غروب  بار ديگر تمام ما را با 

بند از بند بيرون کشيده و يک به يک حميد عباسی داديار زندان با  چشم
ھا راجع به پذيرش مصاحبه سوال کرد و  ھمراھی چند پاسدار، از بچه

. پذيرفتند، از ديگران جدا کردند ھايی که مصاحبه را نمی ترتيب بچه بدين
جا ماندند و گروه ديگر که  ھا ھمان تقريبن بند دو قسمت شد، يک سری بچه

ماھا بوديم و مصاحبه را نپذيرفته بوديم به فرعی طبقه دوم درست در پايين 
جا که در دوران نوجوانی با  از آن)  نوری(حميد عباسی .  بند قبلی منتقل کردند
گی کرده بود، بار ديگر سواaت تکراری خود را از من  من در يک محل زنده

از : "بعد از اين که راجع به مصاحبه پرسيد و جواب منفی گرفت، گفت.  کرد
از : "او ادامه داد".  نه: "من ھم جواب دادم"  اقوام تو کسی در زندان نيست؟

من که "  ھا نيز کسی نيست که با تو ھم محلی بوده باشد؟ پرسنل زندان از آن
 ".نه: "دانستم منظورش چيست باز جواب دادم  می

حتا يک بار به ما م%قات .  ھا شروع شد ھا م%قات کش بعد از جداسازی ملی
شان  ھايی گفت که فرزندان پدرم در اولين م%قات از خانواده.  حضوری دادند

ی مادر سعيد ھم سلولی من در  شکسته ی درھم اعدام شده بودند، از چھره
 .شناخت زندان گوھردشت که خانواده او را از آن زمان می

ھا مصاحبه را نپذيرفته بودند،  کش اما زندانبان از اين که نيمی از ملی
ناصريان با چند .  ناراضی بود و بنابر اين بار ديگر تھديدات از سرگرفته شد

پاسدار ديگر به بند آمده و ما را تھديد به اعدام در صورت عدم مصاحبه 
کردند که با وجود بی پشتوانه بودن تھديدشان، بار ديگر نيمی از ما مصاحبه 

من در ابتدا بلند نشدم اما با ديدن .  را قبول کرديم که من ھم در اين سری بودم
رفتند، دچار ترديد شده و بلند شدم، شکی نيست  ھايی که به آن صف می بچه

اما مشکل ما اين .  ھا به پايان خود رسيده بودند که اين کار اشتباه بود و اعدام
در اثر درھم شکستن   -ھا  ھا و حتا انگيزه بود که توان مقاومت در ميان بچه

برای مقاومت بر سر شرايط آزادی و ماندن در زندان ضعيف شده   -درونی 
شان براستی زندان  ھای باقيمانده از کشتار، ديگر زندان برای گويی بچه.  بود

خواستند از آن فضا بيرون بروند و البته قابل درک بود؛ ھر  شده بود و می
 .ی مبارزاتی درست نبود چند که از جنبه

ھا نيز بعد از چند روز مصاحبه  کش به ھمين دليل بود که آخرين گروه از ملی
پيش از (ھا مصاحبه را پذيرفتند  کش را قبول کردند و بدين ترتيب تمام ملی

 اين بذرھا به خاک نمی ماند
 شکفد چون برق ازقلب خاک می

 روی ف)ت می گذرد چون رعد
 خون است  وماندگار است

 
 پور از رفيق سعيد سلطان

 ی مادرم، آرام...آرام آ
 بگذار تا سپيده برآيد

 بگذار باسپيده ببندند
 پشت مرا به تير
 "آتش"بگذار تا برآيد 

 بگذار تا ستاره شليک
ديوانه وار بگذرد ازکھکشان 

 خون
 خون شعله ورشود

 بگذار باغ خون
 برخاک تيرباران

 پرپرشود
 

 "تير"بگذار بذر
 چون جنگلی برويد درآفتاب خون

 فرياد گرشود
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ی سامان  بر روی ما آغاز شود، مصاحبه که فشار برای پذيرش مصاحبه آن
ھا جان بدر برده بود، از بلندگوی بند پخش  کش مجاھد که از اعدام تنھا ملی

ھای  در طول سال).  ھا گذاشته بود شده بود که تاثير خودش را بر روی بچه
ترين  ھا ھمواره جزو پيشروترين، مبارزترين و راديکال کش زندان، ملی

ھا را کاملن درھم شکسته   کشتی آن۶٧ی تابستان  زندانيان بودند، اما ضربه
گی درھم  ی زندانبان به ساده ھا حتا با يک يورش ساده بود و مقاومت آن

ھا از خط قرمزی که ما را  البته اين را نيز بايد اضافه کنم که بچه.  شکست می
جا  کرد، ھرگز عدول نکردند و اگر مقاومت به آن از توابين متمايز می

مساله اين بود که وقتی .  شک زندانيان ھنوز قدرت مقاومت داشتند کشيد بی می
برای ماندن در زندان بر سر  مجبور به پذيرفتن نماز شده بودی ديگر انگيزه

 . شرايط آزادی وجود نداشت
ھا  را به بندی که به بند بيست  ھای گروه سوم، آن بعد از جدا کردن بچه

اين بند برخ%ف بندھای معمولی که در دو طرف آن .  معروف بود بردند
سلول قرار داشت، از وسط به دو نيم تقسيم شده بود و به اين ترتيب فقط در 

بند راھرويی باريک و دراز نيز با عرض .  يک طرف بند سلول قرار داشت
 .کرد ونيم متر داشت که سلول و ديوار بند را از ھم جدا می حدود يک

 
 آزادی

ھايی را که برای مصاحبه بردند ھمان  ھا آغاز شد، اولين بچه وقتی مصاحبه
نيمه (وقتی نوبت مصاحبه به گروه دوم  رسيد .  ھای گروه اول بودند بچه

ھای گروه سوم در بند  من را با کليه وسايل صدا کرده و به پيش بچه)  آذرماه
 ما را به يکی ديگر از بندھای فرعی ٢٠ماه نيز از بند  در دی.   بردند٢٠

 .منتقل کردند
ی ما را برای مصاحبه به انفرادی منتقل  در اولين روزھای ماه بھمن، ھمه

کرده و قلم و کاغذی به ما دادند تا متن مصاحبه را در آن بنويسيم، تا قبل از 
روز بعد نيز ما را برای مصاحبه به ھمان سالن .  مصاحبه کنترل شود

ی  موقع مصاحبه.  ھای به ويژه بند جھاد پُر بود سالن از بچه.  اجتماعات بردند
ی آب  شناختند از قصد و به بھانه ھايی که من را می من، يکی دو نفر از بچه
ای ۵٩ھای  از گروه ما ابتدا نادر از بچه.  ھا را ببينيم خوردن بلند شدند تا ما آن

بعد .  و بعد من را برای مصاحبه صدا کردند)  ھای فدايی خلق ھوادار چريک(
علت .  ما دو نفر را از سالن اجتماعات برگرداندند از اتمام مصاحبه،

خواست تا من او را ببينم، برای  برگرداندن ما ھم اين بود که حميد عباسی نمی
ھمين زمانی که ما را برای مصاحبه صدا کردند، فرد ديگری به نام 

بند، حميد  بعد از بُردن ما با چشم.  گر را داشت نقش مصاحبه"  رحمانی"
عباسی ما را در راھرو ديد و بعد از اين که سواaتی کرد، به طرف سالن 

 .اجتماعات رفت و ما را به بند بُردند
ی ما را به بند فرعی سابقی که ابتدا در آن بوديم  ھا، ھمه بعد از پايان مصاحبه

ھا بايد وثيقه و  برای آزادی ما، خانواده.   بود، برگرداندند٨و روبروی بند 
ھا  گذاشتند و تامين وثيقه و ضامن باعث شده بود، بعضی از بچه ضامن می

 نفر در بند بوديم ۵در روزھای آخر تنھا . ھا ديرتر آزاد شوند زودتر و بعضی

دادند بسيار زياد بود و علت آن ھم  اما ميزان غذايی که به ما در آن روزھا می
 ١٨من روز .  ھا، آمار درستی از بند نداشتند اين بود که به دليل آزاد شدن بچه

مانده  کش باقی ھای ملی بھمن و در حالی که تنھا من و دو نفر ديگر از بچه
بدين .  بوديم، آزاد شدم و آن دو نيز ھمان روز يا يکی دو روز بعد آزاد شدند

کش که از بھار سال  ی زندانيان ملی  پرونده۶٧ترتيب و بعد از کشتار تابستان 
 . باز شده بود، بسته شد۶٠

وقتی از زندان آزاد شدم و به خيابان پا گذاشتم، پدرم و يکی از آشنايانش که 
من . .  ضامن من شده بود، در انتظار من بودند تا مرا با خود به لنگرود ببرند

و ھنوز نيز به (با ساک و پتوی حسين م% طالقانی که به يادگار برداشته بودم 
وقتی از .  و در حالی که دمپايی به پا داشتم، از زندان آزاد شدم)  يادگار دارم

که تنھا  زندان بيرون آمدم و درب زندان پشت سرمن بسته شد، درحالی
ھايی گذشته بود، احساس کردم ديوارھای بلند زندان، ديواری بلند بين من  ثانيه

ھيچ ھيجانی .  ھايی که در زندان گذرانده بودم کشيده است و تمام آن سال
در يک لحظه زندان برای من بيگانه شده بود، .  نداشتم، سرِد سرد بودم

اگرچه با (من بيگانه بود  گونه که در اوايل دستگيری، زندان برای ھمان
 ).ی من تبديل شده بود گذشت مدت کوتاھی زندان به خانه

 آموزشگاه، در حالی که داشتم با حسين م% ٣ و سالن ۶۵يک بار در سال 
ھا و تعيين شرايط  کش شستيم و بحث به موضوع آزادی ملی طالقانی لباس می

"برای آزادی کشيده شد، حسين به من گفت تونيم  بريم بيرون، چی کار می: 
ھای تشکي%ت  ضربه به آخرين بخش.  ھرگز اين حرف او يادم نرفت".  بکنيم؟

 -ھای طوaنی زندان   و سال۶۴در داخل کشور در سال )  اقليت(سازمان 
قدر طوaنی  کرديم اين زندانی که روز اول وقتی به آن پا گذاشتيم فکر نمی

ی ما است،  در ما حسی را بوجود آورده بود که گويا ھمين زندان خانه  -شود 
جا خ%صه  در واقع به آن عادت کرده بوديم، گويی تمام دنيا برای ما در اين

ای که اختياری در آن نداشتيم  خانه.  ی ما شده بود زندان دنيا و خانه.  شده بود
برای ھمين بود که ھميشه به .  کرد خواست می خانه ھرکاری می و صاحب
معترض بوديم و خواستار به رسميت شناخته شدن )  زندانبان(خانه   صاحب

يه روزی از اين ديوارھا به "گفتيم  ھميشه به شوخی و جدی می.  حريم خود
حاa "!!  ريم يا عمودی دونيم که افقی می ريم فقط نمی اون طرف ديوار می

کرديم افقی رفته  ھا را می ھا که با ھم اين شوخی بسياری از رفقای آن سال
 .گونه عمودی رفتن را نداشتم ھرگز تصور اين. بودند و من عمودی

ی  ام به خاطره فقط زندان برای.  از آزادی نه خوشحال بودم نه ناراحت
. شد تکرار کرد دورانی سپری شده تبديل گشته بود، دورانی که ديگر نمی

. ھا را با ھم داشت ترين آن دورانی که ھم زيباترين خاطرات و ھم دردناک
ام، خوابی که بيش از ھشت سال طول  ھا در خواب بوده ی اين سال گويی ھمه
 .کشيده بود

درودی بر خفته گان در خاوران                                     
 به شکوفه ھا به ياران

 
 مھرداد نشاطی

     
ھا در زندان گوھردشت،   درپی م%قات بعد از عيد با خانواده١٣۶٧بھار سال 

مان  خبرھای زيادی از وضعيت شھرھای مختلف و روحيات مردم به دست
ھا و راديو و تلويزيون  اين اخبار با برخی از خبرھای ديگِر روزنامه.  رسيد

روشن بود که جنگ فرسايشی جان مردم را به لب آورده و .  ھماھنگی داشتند
تر شده و رژيم جمھوری  ع%وه بر آن فشارھا و بحران اقتصادی عميق

 .اس%می نيز تاب و توان ادامه جنگ را از دست داده است
در ارتباطات سازماندھی شده با رفقای ھم سازمانی خود، اخبار ديگر بندھا 

تقريباً تمامی رفقای بندھای مختلف، تحليل يکسانی از .  گرفتيم را ھم می
 .کردند انداز شرايط و آينده جنگ ايران و عراق، ارائه می چشم
خصوص پايان جنگ، مردم برای  دانستيم که با تغيير اوضاع و به می

رفت از وضعيت بد اقتصادی و اجتماعی  دست به کار خواھند شد و  برون
اعتراضات و مبارزه مردم، متناسب با شرايط، اشکال ديگری به خود خواھد 

 .گرفت
 ۵٩٨ھای رژيم در مورد پذيرش قطعنامه  ، کشمکش۶٧در چند ماه اول سال 

خواھند به راحتی به  رسيد نمی ھای زيادی داشت و به نظر می فراز و نشيب
ما ھم که تمام جزئيات ھمان اخبار محدود و موجود در .  اين قضيه تن بدھند

کرديم، گاھی بر اثر خبرھای متناقضی که  مان را تجزيه و تحليل می دسترس
 .شديم گيری خود دچار شک می شد، در نتيجه ھای رژيم چاپ می در روزنامه

 "ست برای شما که عشقتان زندگی" از شعر 
 احمد شاملو 
 

 ست شما که عشقتان زندگی
 شما که خشمتان مرگ است،

 شما که تابانده ايد دريأس آسمان ھا
 اميد ستارگان را

        شما که به وجودآورده ايد ساليان را
                                                    قرون را

 ومردانی زاده ايد که نوشته اند برچوبه دارھا
                                                            يادگارھا

 و تاريخ بزرگ آينده را با اميد
 دربطن کوچک خود پرورده ايد

 وشما که پرورده ايد فتح را
 درزھدان شکست،

 ست                                 شما که عشقتان زندگی

 )۶٧نامه کشتار  ويژه(



 ١٣ ۶۵٣ شماره  ٩٢نيمه  دوم  شھريور     ١٣

١٢از صفحه   

١۴درصفحه   

تحليل عمومی ما اين بود که بعد از پذيرش پايان جنگ توسط جمھوری 
ھای درون نظام باa خواھد گرفت و در اين دوران، جمھوری  اس%می، بحران

مان اين  برداشت.  ترين موقعيت سياسی قرار خواھد گرفت اس%می در ضعيف
اند و  بود که احتماa مجاھدين نيز بنا بر اين تحليل دست به اقدام نظامی زده

ای، انفجار مھيبی ايجاد کنند که جمھوری اس%می را نابود  خواھند با جرقه می
 .کند

ولی اين نيز روشن بود که با وجود حدت تضادھای جامعه، آلترنانيو 
تر از آن در درون جامعه نيروھای  مجاھدين، مورد نظر مردم نيست و مھم

ھای پيشرويی که توانائی ارتباط و سازماندھی مردم زحمتکش و  سازمان
برند و  ھا به سر می داشتند، اعدام شده يا در زندان نيروھای معترض را می
 .اند در مجموع سرکوب شده

در مورد مجاھدين ھم روشن بود که با رفتن به عراق و سازماندھی نيروھای 
رو پايان جنگ را  بايست کاری انجام دھند؛ از اين نظامی در اين چند سال می

دوران ط%يی ارزيابی کردند و دست به کاری شدند که آن شد و بيشتر از آن 
 .رفت ھم انتظار نمی

در تمام بندھا وضعيت .  شد گاھی خبرھايی از نقل و انتقال زندانيان شنيده می
ھای غذا به  چرخ.  دادند پاسداران به سئوالی پاسخ نمی.  يکسانی حاکم شده بود
حتا آمارگيری روزانه تعداد .  شد شد و در بسته می داخل بند ھل داده می

 .زندانيان، با وقفه انجام می گرفت
ھمگی داشتيم خودمان را برای روزھای بدتری که در انتظارمان بود آماده 

ھايی که تھيه کرده بوديم  تمام امکاناتی را که داشتيم در جاسازی.  کرديم می
قب%ً ھم، پيش از .  داديم تا اگر حمله شد امکانات را از دست ندھيم قرار می

ھا و نوشتارھا  کتاب.  سی خرداد سال شصت، زندانيان اين کار را کرده بودند
ھايی در اوين جاسازی  گاه را به صورت دستنويس و کوچک شده در مخفی

ھا از جاسازی خارج شد و تا زندان  نوشته ھا اين دست بعد از سال.  کرده بودند
چه "و "  دورينگ آنتی"ھايی مثل  کتاب.  ھا را با خود برديم گوھردشت نيز آن

 ...و" دولت و انق%ب"و " بايد کرد
دانستيم به مردم و  از بيرون از زندان خبر مستقيمی نداشتيم و نمی

ھا وقت  تنھا راه ارتباطی، مورس بود که ساعت.  گذرد ھايمان چه می خانواده
 .ای شده بوديم ولی بازده کافی نداشت با اين که خيلی سريع و حرفه. برد می

 زندانبانان ، تعدادی ازھم بندی ھای ما را صدا کردند ۶٧در اواخر مرداد ماه 
سريعا  در تماسی که توسط مورس زدن برقرار می شد .  واز بند بيرون بردند

، از ديگر بندھا متوجه شديم که تنھا مورد مشترک اين زندانيان اين بود که 
برخی زندانيان سياسی بودند که در دوران دستگيری به (دو اتھامه ھستند 

 ). فدائی دستگير شده بودند -اتھام مجاھد 
ھا در مورد  ھا را بازگردانده و خبردار شديم که از آن بعد از يک روز آن

شان سئوال شده و به آنھا گفته شده بود که در صدد تفکيک زندانيان چپ  اتھام
 .از بندھای ديگر ھم کماکان ھمين خبر انتقال يافت. و مذھبی ھستند

اين زندانيان .  در پنجم شھريور تعدادی ديگراز زندانيان را از بند صدا کردند
شان اين بود که اکثرا محکومين  تمامی  اتھام چپ داشتند و وجه مشترک

در ارتباط با بندھای ديگر متوجه شديم که از بند باaی ما، .  دادگاه کرج بودند
ھا ھم محکومين کرج بودند  اند و برخی از آن بند ھفت، ھم تعدادی را برده

 .ولی تعدادی ھم رفقای محکوم اوين بودند
مان محرز بود که تحوaت زندان شروع شده ولی ابعاد آن نامعلوم و به  برای

 .ای نبود به جز انتظار عنوان زندانی چاره
 صبح، صداھايی ازبند طبقه باaی ما، بند ھفت، ٩ششم شھريور حدود ساعت 

تمامی بند را سکوت .  توجه ما را جلب کرد و معلوم بود که اتفاقی افتاده است
ای صداھا  بعد از حدود ده دقيقه.  دانستيم که چه خبر است فرا گرفت و نمی

بند تخليه شده بود و ھر .  اند قطع شد و معلوم بود که تمام بند را تخليه کرده
 .ثمر بود گونه ت%شی برای ارتباط و خبر گرفتن بی

در اين ميان صداھای ...  ھمه منتظر اتفاقی بوديم و اين که چه پيش خواھد آمد
صدای داوود .  شد ھا شنيده می ھای داخل سلول نامفھومی از طريق ھواکش

ديگه آخر خطه، :  گفتند تر بود که می لشگری و ناصريان مفھوم
 ...ھاتون رو بنويسين نامه وصيت

بارھا اين جم%ت را شنيده بوديم و در شرايط مختلف که زير ضرب و شتم 
 .تان را بکنيد لشگری و ناصريان قرار گرفته بوديم، گفته بودند که وصيت

ھمه منتظر بوديم شايد رفقای بند باa را برگردانند و .  ای برپا بود در بند ولوله
در اين فاصله توانستيم اخبار را از طريق .  بتوانيم اخبار جديدی بگيريم

 .ھا برسانيم کش مورس به رفقای بند روبرو و ملی
حوالی ساعت يازده صبح بود که دِر بند باز شد و تعداد زيادی زندانبان که 
برخی را قب% نديده بوديم به داخل بند ريختند و به سرعت تمامی مارا از 

به سرعت به .  ھا بيرون برده و در سالن بند ھشت روی زمين نشاندند سلول

در اين دوران از يک طرف مردمی که به مرحله انفجار رسيده بودند و از 
طرف ديگر برخورد سران رژيم که سعی داشتند خود را در اين شکست به 
عنوان برنده جنگ نشان دھند، موجی از ياس و نااميدی را در ميان پاسداران 

شد   نيز می خواران رژيم به وجود آورده بود و در زندان و مسئوaن و جيره
 .آن را در چھره مسئولين و پاسداران زندانبان ديد

ھمگی بر اين نظر بوديم که جمھوری اس%می دست به تحرکاتی در جامعه و 
ھا خواھد زد و ھمگام با سر کوب اعتراضات مردم، زندانيان سياسی  زندان

 .را نيز بی نصيب نخواھد گذاشت
 دوران مختلفی ١٣۶٧ تا ١٣۶٠جايی که تمامی زندانيان سياسی از سال  از آن

ھای جمھوری اس%می تجربه کرده بودند، بدترين شرايطی را که  را در زندان
 .ھای شصت تا شصت و چھار بود کرديم، شرايط سال تصور می

 به دليل بحران حاکم بر جامعه و ۶٢واقعيت اين بود که رژيم تا اواخر سال 
ھای سياسی در جامعه   به علت حضور تفکرات راديکال و نيروھای سازمان

نتوانسته بود کام% تثبيت شود و در ھمين دوران در جريان سرکوب نيروھای 
ھای قرون  سياسی تا توانسته بود، مبارزين را کشته بود و شکنجه و زندان

ناگفته نماند که در .  وسطايی آن ھم نصيب ما، بازماندگان آن دوران بود
 از برخی مسئولين جمھوری اس%می در زندان شنيده ۶١ و ۶٠ھای  سال

بوديم که اگر شرايط حاد شود و جمھوری اس%می در شراط سقوط قرار 
بگيرد، اولين افرادی که از دم تيغ گذرانده خواھند شد ما زندانيان سياسی 

بنديان  يک بار عطا مھاجرانی در اوين به علت آشنايی با يکی از ھم.  ھستيم
 .ما از دوران مبارزه با رژيم شاه، صريحا اين موضوع را مطرح کرده بود

کرديم دوباره فشارھای زندان مانند دوران اسدهللا  درنتيجه، ارزيابی می
ھای  انفرادی در ابعاد  aجوردی و داوود رحمانی، زياد خواھد شد و زندان

 .وسيع و تبعيد به شھرھای دور افتاده را تجربه خواھيم کرد
را نوشيد، ما در زندان، سايه شکست و غضب را در "  جام زھر"خمينی که 

aزم "  نوشيدن جام زھر"خصوص در اوايل  به.  ديديم چشمان زندانبانان می
 .مورد به غضب زندانبانان گرفتار نياييم بود احتياط کنيم تا بی

ھا   ، در آخرين م%قاتی که با خانواده۶٧ولی طولی نکشيد و در تير ماه 
ھائی از تغيير ناگھانی اوضاع را ديديم که ضربه و يا تکان اول  داشتيم نشانه

 .بود
کرديم تعداد پاسداران مراقب ما  بند حس می در اين م%قات از ھمان زير چشم

ھای م%قات تلفنی بردند در پشت   بيشتر شده است و وقتی که ما را به کابين
ھايی که در پشت سرمان آويخته شده بود، حضور علنی زندانبانان و  پرده

مراقبين را متوجه می شديم که برايمان در اين حد غيرمترقبه و غير  عادی 
 .بود

ھا نيز حضور  آن.  ھا بسيار مضطرب بودند در آن سوی کابين ھم خانواده
ھا بسيار با  غيرمعمولی  پاسداران را متوجه شده بودند و ھم ما و ھم خانواده

ای زودتر از حد معمول تمام  اين م%قات ده دقيقه.  کرديم احتياط صحبت می
ھای کوچک را که  ھا بردند و اين بار بچه شد و به سرعت ما را به پشت پرده
وقتی اعتراض کرديم، با .  آوردند، نياوردند ھر بار بعد از م%قات پيش ما می

شد کرد و  کاری نمی.  لحن بدی گفتند، ديگه از اين خبرھا نيست و برويد بند
 .برگردانده شديم به بند خودمان، بند ھشت گوھردشت

درتماسی که با ديگر بندھا داشتيم، فھميديم که وضعيت م%قات تمام بندھا 
 .ھمين طور بوده است

بعد از حدود يک ھفته که م%قات تمام بندھای زندانيان چپ به پايان رسيد،  
ھا  زندانبانان ضربه دوم را وارد کردند و کليه امکانات زندان مثل روزنامه

. بردند ھا را به بھداری نمی قطع شد، ھواخوری ممنوع گرديد، ديگر مريض
ھايمان که در اين روزھا فقط با مورس با بند روبرويی ممکن بود،  در ارتباط

اند و اگر در بندی تلويزيون  باخبر شديم که تمام بندھا با اين مسئله روبرو شده
 .اند ھا را ھم برده و يا وسائل ورزشی بوده، آن

در اين ايام، به صورت سيستماتيک با رفقايی که مسئوليت تماس از طرف 
رفقای ما را داشتند، شبکه ارتباطی را سازماندھی کرديم تا تمامی خبرھا 

 .منتقل شود
ھای مجاور اتاق پاسداران که به نوعی خبرھای  از طريق يکی از فرعی

اين .  شنيد، توانسته بوديم خبرھايی از طريق مورس دريافت کنيم راديو را می
ھای جمھوری اس%می در مورد پايان جنگ و  خبرھا حاکی از روند چانه زنی

در کنار آن حمله و پيشرفت سپاه پاسداران در کرمانشاه و جبھه غرب بود که 
 .مورد حمله مجاھدين قرار گرفته بود
ھای سياسی سرکوب شده بودند و نيرويی  در اين دوران ھفت ساله اکثر گروه

خصوص تھران باقی نمانده  قوی و سازماندھی شده و فعال در شھرھا و به
 .توان منتظر تغييرات مثبت بود بود و روشن بود که نمی

 )۶٧نامه کشتار  ويژه(



 ١۴ ۶۵٣ شماره  ٩٢نيمه  دوم  شھريور     ١۴
١٣از صفحه   

١۵درصفحه   

کرد  رسيد و فکر می شرايط خاصی بود و ھر کسی ھر چه را که به ذھنش می
 .گفت ست، می  تحليل درستی

به ھمه دستور داد بنشينند و مستقيماً به .  در باز شد و ناصريان به داخل آمد
من، جھان و تعدادی ديگری .  بخش سرخوش آمد که کنار من بود طرف جھان

 .بند بيرون برد شديم، با چشم نفری می کنم شش، ھفت را که فکر می
از راھروھای زندان به طبقه پايين برده .  ما را به طرف بھداری زندان بردند

جھان نفر اول صف بود، .  شديم، کمی دور چرخانده و در جايی متوقف شديم
 .من نفر دوم و بقيه بعد از ما

 .ناصريان آمد و جھان را برد. سکوت حاکم بود
شناختم از اتاق بيرون آمد و از من  بعد از مدت کوتاھی، پاسداری که قب% نمی

 شناسی؟ اين فردی رو که رفته تو می: پرسيد
بند بودم وطبيعتا بايد پاسخ منفی می  از روی تجربه قبلی و اين که با چشم

 .نه نفھميدم کی بود: دادم، گفتم
در که باز شد، صدای .  پاسدار چيزی نگفت و دوباره به داخل اتاق برگشت

ھا چيه من حکم گرفتم و دارم زندان  اين بازی:  گفت جھان را شنيدم که می
 .در بسته شد. کشم می

اين آدم رو جدی :  چند دقيقه بعد دوباره پاسدار آمد و از من پرسيد
 .نه: شناسی؟ من ھم دوباره پاسخ دادم نمی

 .خيلی آدم با دل و جرأتی است خيلی دل داره: پاسدار گفت
دقايقی بعد .  دانستم که منظورش چيست و برای ھمين سکوت کردم نمی

ناصريان، جھان را بيرون آورد و در آن طرف سالن نشاند و آمد سراغ من و 
 .بيا: گفت

يک .  من به ھمراه او به اتاقی که جھان را از آنجا بيرون آورده بودند، رفتم
 .بند را بردار و بشين چشم: نفر گفت

در اتاق ميزی بود که آخوندی پشت آن نشسته بود و در پشت وی آخوندی 
بدون عمامه بود ولی با عبای آخوندی و در سمت راست ميز، مرد نسبتا 

ھايی که  اين فرد را قب% از طريق سوراخ.  مسنی با لباس معمولی نشسته بود
ی زندان درست کرده بوديم، به ھمراه برخی از  ھای پنجره در کرکره

 .مسئولين زندان ديده بودم و معلوم بود بايد از مسئولين باaی زندان باشد
آخوند پشت ميز، حاکم شرع دادگاه .  اش، اشراقی است بعدا فھميدم که نام

 .انق%ب، نيری و شخص ديگر پورمحمدی بودند
 .ناصريان ھم در اتاق بود

داشتم .  نيری از من مشخصات را پرسيد و اين که به چه اتھامی دستگير شدم
حاجی :  دادم که ناصريان حرفم را قطع کرد و رو به نيری گفت توضيح می

 و خط بده است و حکمش ھم تموم شده و  ھای سر موضعی آقا اين از اون آدم

بند به  بند که از قبل  آماده کرده بودند، دادند و مارا با چشم ھمه ما يک چشم
بيرون از بند بردند و در سالن اصلی در نزديکی بند در دو طرف سالن با 

 .فاصله نشاندند
فقط متوجه شده .  توانستيم با ھم حرف بزنيم نمی.  جا مانديم حدود دو ساعتی آن

ام  دستی به شانه.  گرداند برد و برمی آيد و يکی را می بوديم که پاسداری می
 .خورد و گفت بلند شو، نوبت من رسيده بود و به طرف اتاقی برده شدم
سپس .  صدای داوود لشگری را شنيدم که اسم و مشخصات من را پرسيد

پرسيد چند سال محکوم شدی؟ گفتم پنج .  اقليت:  اتھامت چيست؟ گفتم:  پرسيد
پرسيد .  نه:  حاضری مصاحبه کنی و اقليت را محکوم کنی؟ گفتم:  پرسيد.  سال

 .ببرش: به پاسداری که من را آورده بود گفت. نه: نماز می خوانی؟ گفتم
ھا بارھا از من شده بود و به  عنوان سئواaت روتين زندان برايم  اين  سئوال
 .عادی بود

مان بلند کردند و به  در مجموع دو ساعتی گذشته بود که ھمه ما را از جای
دانستم که مارا  من تقربيا در اواخر صف بودم و می.  طرف ديگر زندان بردند

 .برند که زندانيان مجاھد در آن بودند به طرف بندی می
معلوم بود .  ھای بند رسيده بوديم که صدای فرياد زندانيان را شنيدم به نزديکی

اولين .  من را ھم به سرعت وارد بند کردند.  زنند که دارند زندانيان را می
ھای ش%ق و کابل بود که به سر و گردن و  چيزی که احساس کردم ضربه

بندی که داشتم قدرت  درد ناشی از آن و چشم.  کرد پشت و پاھايم اصابت می
بعد از اين که حسابی .  کردم ام را پيدا نمی جھت.  ھمه چيز را از من گرفته بود

بند را  در که بسته شد، چشم.  ما را زدند به داخل سلولی فرستاده شديم
 .برداشتيم

متوجه .  نيمی از زندانيان بند در اين سلول نسبتاً بزرگ جای داده شده بودند
 .شديم که نيمی ديگر در سلول ديگری روبروی ما فرستاده شده اند

ھا بر سر و گردنش قرمز شده  جای ش%ق.  بخش ھم ھمراه من بود ن رفيق جھا
 .فوری درکنار يکديگر قرارگرفته واوضاع را بررسی کرديم.بود
نوشته بودند که .  ھايی از زندانيان قبلی بود روی قرنيزھای چوبی، نوشته 

و اين که مثل ما مورد .  اند اند ولی بازنگرده تعدادی از زندانيان را برده
 .اند ضرب و شتم قرار گرفته

 .در اين حين صدای فريادی از سالن به گوش رسيد
خوانی يا نه؟ صدای ضربه مھيبی مثل  نماز می:  پاسداری فرياد می زد

شد گفت  آمد که نمی ای می کوبيدن دو جسم فلزی به دنبالش صدای ضجه
 !صدای آدم است يا نه

فوری اين نظر مطرح شد که احتماa دارند زندانيان مذھبی و مجاھد که چپ 
 .زنند تا نماز بخوانند اند،را می شده

 )۶٧نامه کشتار  ويژه(
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 .مدت سکوت بر بند حاکم بود و مزاحمتی ايجاد نشد
در سلول را زدم ولی خبری نبود و .  در سلولی که بودم ،توالتی وجود نداشت

قوطی خالی .  نيم ساعتی ھم به صورت متناوب در زدم و پاسخی داده نشد
داخل آن ادرار کرده و از کرکره .  شامپويی را در پشت شوفاژ پيدا کردم
 .ای نبود چاره. فلزی پنجره به ديوار بيرون زندان پاشيدم

آن شب را با دلھره و تصور پيشامدھای بعدی، خواب و بيدار به صبح 
 .رساندم

صبح ھفتم شھريور، ساعت ھشت در سلول باز شد و ناصريان به ھمراه دو 
بايد نماز :  بعد از پرسيدن مجدد مشخصات، به من گفت.  پاسدار مرا صدا کرد

من ھم برای اين که رفقای سلول روبرو، صدايم را بشنوند پاسخ .  بخوانی
خوانم و توضيح دادم که ارمنی ھستم و يعنی  تا حاa نماز نخواندم و نمی:  دادم

 .چه که بايد نماز بخوانم
ببريدش به :  و رو به پاسداران کرد و گفت.  حکم داده شده:  ناصريان پاسخ داد

 .اتاق تعذير
من را به طرف در ورودی بند برده و در اولين سلول سمت چپ را باز کرده 

 .و به داخل فرستادند
 . چھار نفر ديگر قبل از من در سلول بودند

اقليت از بند ھفت، يک زندانی از راه کارگر و دو زندانی   -يک زندانی فدايی
 .از فرعی بيست از حزب توده

بعد از .  شناخت اکبر شالگونی بود و او ھم مرا می.  شناختم راه کارگری را می
دانی چه خبر است؟ با  س%م و معرفی خودمان اکبر از من پرسيد که می

خواھند به نماز مجبورمان  اaن معلومه که می:  تعجب نگاھش کردم و گفتم
 .کنند

می دانی که موضوع اعدام در ميان است وتعداد زيادی از :  اکبر گفت
 اند؟ رفقايمان را اعدام کرده

ھا چيه؟ از  اين حرف:  کردم به اکبر با اعتراض پاسخ دادم من که باور نمی
 ای؟ کجا اينقدر مطمئنی و اين که از چه کسی شنيده

شناختم و مطمئن  محمدعلی را می.  از محمدعلی بھکيش شنيدم:  اکبر گفت
ممدعلی اaن کجاست؟ اکبر :  پرسيدم.  زند بودم ھمين طوری حرفی را نمی

 ...ديگران ھم حرف اکبر را تائيد کردند... اعدامش کردند: پاسخ داد
بايد در بسياری از مسائلی که . ای ھم جز باور نبود باورکردنی نبود ولی چاره

 .گرفتيم مان پيش آيد، با توجه به اين موضوع تصميم می ممکن بود برای
 .تر روشن شد تا حوالی ظھر با ھم صحبت کرديم و ماجرا برايم بيش

اکبر و من .  مان خواھند آمد دانستيم که به خاطر نماز خواندن به سراغ می
ھمه پنج .  شود مصمم بوديم که در ابتدا نپذيريم که نماز بخوانيم و ببينيم چه می

 .مان منفی باشد نفری که در سلول بوديم تصميم گرفتيم در اولين قدم جواب
ای در بند برپاشد و چند دقيقه بعد در سلول ما   ظھر ولوله١٢حدود ساعت 

ھاش بشينند و  نمازخون:  ناصريان داخل شد و با خشونت تمام گفت.  باز شد
 . ھاش بلند شن نمازنخوان

من و اکبر و زندانی بند ھفت بلند شديم و دو نفر از بند بيست در سلول 

(  اندازه کشه و درگيری و اعتصاب راه می داره ملی می من در مھر سال . 
شصت و يک دستگير ويکسال زير بازجوئی بودم و بعد ازآن  به دادگاه رفته 

درمھر .به پنج سال زندان بدون احتساب دوران بازجوئی محکوم شدم.بودم 
سال شصت و ھفت بعد از شش سال زندان ، دوران محکوميتم پايان می 

 .)يافت
ام، ھنوز  کش گی من کجا ملی چرا دروغ می:  فوری پريدم وسط حرفش و گفتم

 .ام تموم نشده که حکم
ای که پورکريمی دستش داده بود نگاھی کرد و ناصريان ھم  نيری به پرونده
 .ديگر حرفی نزد

من اaن حدود :  حاضری سازمانت را محکوم کنی؟  پاسخ دادم:  نيری پرسيد
خواھيد چه چيزی را محکوم کنم، من که  از من می.  شش سال است در زندانم

 .شناسم که بخواھم محکوم کنم اaن سازمانی را نمی
 .متاھل ھستم: متاھلی؟ پاسخ دادم: نيری پرسيد

 . بله: فرزند ھم داری؟ گفتم: پرسيد
 خوانی يا نه؟ نماز می: پرسيد

 .تا حاa نخواندم: جواب دادم
مگه توی خانواده مسلمون بزرگ  :  نگاھی به من و پرونده کرد و گفت

 نشدی؟ 
 . که پدر من ارمنی است: پاسخ دادم

 ھمسرت ھم ارمنی است؟ : پرسيد
 . نه: گفتم

 چطور ازدواج کردی؟: پرسيد
 .خيلی عادی يک آقايی اومد وعقدمان کرد ما ازدواج کرديم: گفتم

 .پس مسلمان شدی: نيری گفت
 .پاسخی ندادم

ما برای تفکيک زندانيان آمديم :  در اين بين اشراقی  وارد صحبت شد و گفت
 .جا و تو ھم که متاھلی و بچه داری و بايد نماز ھم بخوانی اين
 .خوانم چی را بخوانم من بلد نيستم و نمی: گفتم

: و رو به ناصريان کرد و گفت.  گيری و می خوانی ياد می:  اشراقی گفت
 .ببرش بيرون

بند را زدم و ناصريان در حين بيرون بردن کاغذی را زير دستم گذاشت  چشم
مرا بيرون برد و .  طبق عادت بدون ديدن خطی گرد کشيدم. امضا کن: و گفت

 .در کنار رفقای ديگر نشاند
حاج :  گفت در اتاق باز شد و صدای نيری را شنيدم که می.  ای گذشت دو دقيقه

ھا را بزنيم بعدا  بريم اين:  آقا صبر کن، ھنوز کار داريم و اشراقی پاسخ داد
 .گرديم و رفت برمی

بخش سرخوش ھم در ميان  خواھند تعدادی را که رفيق جھان فکر کردم، می
 .ھا بود با کابل، حد بزنند آن

پاسداری آمد و ما را از راھی که آمده بوديم برگرداند و تعدادی از ما را جا 
 .به جا کرد و به طرف طبقه باa برد

اش است جليل  در بين راه متوجه شدم که فرد جلوی من که دستم روی شانه
رود  در فرصتی  س%می به او کردم و ديدم که درست راه نمی.  شھبازی است

چه خبر است؟ ولی شايد من را :  از او پرسيدم.  و پاھايش باندپيچی شده است
نشناخت چون مدت زيادی بود که از ھم جدا شده بوديم و در يک بند مشترک 

 .به ھر صورت جوابی نداد. نبوديم
منتظر بودم به ھمان اتاق قبلی بازگردانده .  ما را به ھمان بند قبلی بازگرداندند

بند را برداشتم و ديدم  چشم.  شوم، اما من را به سلولی در طرف ديگر انداختند
 .که در سلول تنھا ھستم

سرعت اتفاقات و ماجرايی که برايم اتفاق افتاده بود قدرت تجزيه و تحليل 
. در سلول، تنھا و منتظر اتفاق بعدی بودم.  کرد منطقی را از من سلب می

گوشم را به در سلول چسباندم که شايد .  ساعتی گذشت و سکوت حکمفرما بود
متوجه شدم .  گوشم را به ديوارھا چسباندم.  صدايی شنيده شود ولی خبری نبود

ای به خودم  بعد از چند دقيقه.  آيد که از سلول سمت راست، صدای ھمھمه می
شروع کردم با .  پاسخ ضربه آمد.  ای به ديوار زدم جرات دادم و چند  ضربه

پرسيدم، از کدام بند .  س%م کردم و طرف مقابل ھم س%م کرد.  مورس زدن
. بندی خودم بودند زندانيان ھم.  خوشحال شدم.  ھستيد؟ پاسخ داده شد، بند ھشت

 .خودم را معرفی کردم و طرف مقابل ھم مطمئن شد و خود را معرفی کرد
قصدم اين بود .  تمام ماجرا را با مورس برای فرد آنطرف ديوار، بازگو کردم

که رفقای ديگرم بدانند بر من چه گذشته تا بدانند که چه چيزی پيش روی 
اند نماز بخوانم؛ برايشان باورنکردنی  اين که از من خواسته.  خواھند داشت

. برای توضيح ماجرا مجبور شدم تمام ماجرا را با مورس تعريف کنم.  بود
زمان زيادی برای انتقال اين اخبار صرف شد و خوشبختانه در تمامی اين 

 )۶٧نامه کشتار  ويژه(
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١۶ 

١٧درصفحه   

. از صداھا تشخيص دادم که زندانيان ديگری را ھم به ما اضافه کردند
به جز اسم خودم، اسم بھزاد عمرانی را .  شخصی آمد و نام چند نفری را برد

دانستم که حکم او ھم  می.  ھا بود او از بند زندانيان معروف به اوينی. ھم شنيدم
 .دو ماه ديگر تمام خواھد شد
تر اين بود که ما را با فاصله روی  برايم عجيب.  حدسم به يقين تبديل شد

سؤاaتی بود در .  فرم دادياری زندان را به ما دادند.  ھايی نشاندند صندلی
مانده بودم که چه .  مورد زمان پايان حکم زندان و شرايط آزادی از زندان

بکنم ولی ھمان طور که قب%ً تصميم گرفته بودم، به تمامی شروط برای 
 .آزادی پاسخ منفی دادم و برگه را امضاء کردم

ام اين بود که خودم را به بھزاد نزديک کنم و خبرھا  در آن مدت، تمام سعی
موقع بازگشت ھمراه .  را به او برسانم تا به رفقای اوينی بدھد ولی موفق نشدم

در بين راه در فرصتی که به دست آمد به وی .  بندی خودم بودم با زندانی ھم
او ھم وقتی به .  اند برای نماز ش%ق خوردم و خيلی از رفقا را زده:  گفتم

 .ھای من را به رفقا منتقل کرده بود سلولش برگشته بود، اين گفته
. به ھمان سلول  پيش اکبر شالگونی برگشتم و ماجرا را برايش تعريف کردم

اکبر از من .  او ھم در آن شرايط از اين موضوع بسيار متعجب شده بود
برگه دادياری را چگونه پر کردی؟ پاسخ دادم که تمامی شرايط برای :  پرسيد

گفت مگر .  از دستم خيلی عصبانی شد.  آزادی را رد کرده و نه نوشتم
به ھر حال موضوع برگه :  گفتم.  ھا را اعدام می کنند بينی که دارند بچه نمی

 .او ھم ديگر چيزی نگفت. شود تمام شده و گذشته، ببينيم چه می
عصر آن روز، موقع اذان عصر، صدای باز شدن قفل در آمد ولی در باز 

ای، صدای ھمھمه سالن بند را فرا گرفت  بعد از چند دقيقه.  تعجب کرديم.  نشد
تعداد .  خبری از پاسداران نبود.  و من و اکبر ھم در سلول را باز کرديم

به .  چنان بسته بودند برخی از درھا ھم.  زيادی از زندانيان در سالن بودند
مان  تمام مدت چشم.  سرعت به ديگران پيوستيم و خبرھا را رد و بدل کرديم

 .نبودند... شان را شنيده بوديم و گشت که خبر اعدام به دنبال رفقايی می
چند پاسدار به داخل بند آمدند و ھمگی ما را به سالن نسبتا بزرگی بردند که 

 .خوابگاه زندانيان بود و بر آن اسم حسينيه گذاشته بودند
زندانيان .  يکی از پاسداران امام جماعت شد.  صف نماز جماعت تشکيل دادند

بعد از پايان کار به ما گفتند به .  شدند ھم ھمراه با او خم و راست می
 .مان بازگرديم ھای سلول

ای برپا می شد ولی نه در حد   روز نھم شھريور، ھم در بندمان ھمھمه
. مان آمدند بعدازظھر آن روز داوود لشگری و ناصريان سراغ.  روزھای اول

بعد .  بند از بند بيرون بردند من و اکبر و گروه ديگری از زندانيان را با چشم
 .از حدود نيم ساعت ما را به داخل بند ھشت، ھمان بند قبلی خودم، بردند

تعداد زيادی از بازماندگان بندھای ديگر را در اين بند .  بندھا را برداشتيم چشم
 .شناختم ھا را می بسياری از آن. جمع کرده بودند

ھمه ما در شوک ناشی از جنايتی بوديم که .  کرد سايه مرگ بر بند سنگينی می
 .توانستيم فقدان رفقای عزيزمان را باور کنيم ھنوز نمی. بر ما رفته بود

به سرعت .  تعدای از رفقای کمون خودمان، رفقای فدايی اقليت، ھم بودند
 .ھايمان را به ھم انتقال داديم جمع شديم و اخبار و دانسته

بعد از آن واقعه، اعتماد ھم کار .  شناختيم تعدادی را نمی.  جو سنگينی بود
 .آسانی نبود

تصميم گرفتيم به ھر نحوی شده .  تر صحبت کرديم با برخی از رفقای نزديک
 .خبر اتفاقات را از طريق مورس فوری به بندھای روبرو برسانيم

با دو رفيق صحبت کردم و قرار شد که از سه نفر ديگر از رفقای نزديک 
 .ھا ھم پذيرفتند بخواھيم کمک کنند و آن

اما زنده ياد رفيق .  زدم من معموa از بند ھشت با بندھای روبرو مورس می
. بھنام کرمی داوطلب شد با کمک من، به جای من اين کار را انجام دھد

 .رفقای ديگر مراقب درھای ورودی بند بودند تا غافلگير نشويم
ھا بعد از چند روز خالی بودن بندھا متوجه شده بودند که  کش رفقای بند ملی

 .در بند ما رفت و آمدی وجود دارد و تشنه خبر بودند
. ھا بود برقرار شد ھا که در باaی بند موسوم به اوينی کش ارتباط با بند ملی

ھا چندين بار ما را  خبر سنگينی بود و آن.  تمام خبر ھای مھم را منتقل کرديم
شد رفقا اعدام  باورشان نمی.  چک کردند تا مطمئن شوند خودمان ھستيم

بخش سرخوش، امير  نام رفقا جھان.  مجددا من روی مورس رفتم.  اند شده
و ..  ھوشنگ صفائيان، مجيد ولی، محمدعلی بھکيش، محمود،کيوان،مھرداد

ھا خواستيم  از آن.  اند ھا اعدام شده ديگران را مورس زده و خبر داديم که آن
که با مسئوليت ما اين اخبار را به ديگر بندھا برسانند تا تمامی زندانيان بدانند 

شدند و  ھا بايد از موضوع باخبر می آن.  با چه مراحلی روبرو خواھند شد
اين وظيفه .  گرفتند گرفتند و در شرايطی مانند ما قرار نمی خودشان تصميم می

 .شد بايست انجام می ما در آن زمان بود که می

 .ماندند
. نفر اول رفيق اکبر شالگونی بود.  بند زده و به بيرون از بند بردند به ما چشم

شنيدم  بعد صدا و ضربه سھمگينی می.  شنيدم که به تخت بستند صدايش را می
بعد مرا بردند و روی تخت خواباندند و يکی ھم روی .  که ده ضربه زده شد

: پاھايم را با بندی روی لبه تخت بستند و صدايی شنيدم که گفت.  کمرم نشست
 ...زنم به خاطر رضای تو خدايا می

تا مغزم .  کوفت ای به کف پاھايم می دانم با چه وسيله نمی.  ضربه شروع شد
در بازجويی ھم زياد کابل خورده .  پريد ھايم جرقه می داخل چشم.  کشيد تير می

ده ضربه که تمام شد، روی پاھايم ھم ترکيده .  کرد بودم ولی اين بار فرق می
به راه .  برو تا ته سالن و برگرد:  پاسدار از روی کمرم بلند شد و گفت.  بود

گشت به او  در بين راه به اکبر رسيدم که بازمی.  افتادم  و نوبت نفر بعدی شد
موقع بازگشت به رفيق بند ھفتی .  او ھم پاسخ مثبت داد.  فع% قابل تحمله:  گفتم

مھرداد من :  به من که رسيد گفت.  رسيدم که ده کابل اول را خورده بود
 .خوانم مھم نيست، بگو نماز می: من ھم گفتم. تونم تحمل کنم نمی

مجددا .  اکبر ده تای دوم را ھم خورده بود.  دوباره به پاسداران رسيدم
من را روی تخت خواباندند و .  خوانی يا نه؟ پاسخ منفی دادم نماز می:  پرسيدند

اين بار پاھايم شکافت و .  ده کابل بعدی را با شدت بيشتری به کف پايم زدند
 .خون جاری شد

دو پاسداری که ما را .  جا بود فقط اکبر آن.  من را مجدداً به سلول برگرداندند
شروع کردند به تمسخر ما که چه .  آورده بودند با ماشين اص%حی آمدند

ھای من و اکبر را تراشيدند و  به زور سبيل.  ای دارند ھای استالينی سبيل
ھای  من و اکبر به پاھای ھم نگاه کرديم و به قيافه ھم و به سبيل.  رفتند

 .نامرتب تراشيده شده و لبخندی به ھم زديم
خواھم به توالت  می:  پاسداری آمد و گفتم.  ای بعد، به دِر سلول کوبيدم دقيقه
: من ھم با عصبانيت با اشاره به پاھايم گفتم.  نه:  پاسدار با خشونت گفت.  بروم

 .قبول کرد و من را به دستشوئی فرستاد. بايد برم دستشوئی و اصرار کردم
دستشوئی خيس بود وبا آن که کف دستشوئی را شسته بودند، ھنوز آثار خون 

بعداً شنيدم که جليل شھبازی ھمان صبح با شيشه مربا در . (خورد به چشم می
 ).دستشوئی شکم خود را پاره کرده و خودکشی کرده بود

شستم که يکی از زندانبانان را  ھايم را می از توالت بيرون آمدم و داشتم دست
ھای زندانيان را برای م%قات به اين سو  ديدم که در محل م%قات بود و بچه

 .شناخت، چون پسرم را بارھا به اين طرف آورده بود من را می. آورد می
ام  من با اشاره به پاھايی خونين.  کنی جا چه کار می اين:  تا مرا ديد، پرسيد

 .زنند تا نماز بخوانيم بينی دارند ما را می مگه نمی: جواب دادم
دارند ھمه :  و ادامه داد.  ھر چه خواستند قبول کن:  تر شد و آرام گفت نزديک

 .و رفت. ھر چه گفتند قبول کن: کشند و دوباره گفت شما را می
تا اذان و نماز عصر .  به سلول بازگشتم و ماجرا را برای اکبر تعريف کردم

. مانديم چند ساعتی باقی مانده بود و بايد منتظر بيست ضربه بعدی کابل می
زدند،  ای که ما را می توانستيم، از وسيله بند داشتيم و نمی من و اکبر چشم

ھر چه بود، بدتر از دوران بازجويی بود و اين بار به .  تصوری داشته باشيم
 .با شقاوت تمام. زدند قصد کشتن می

 aترين موضوعی که  مھم.  پائين کرديم  -با اکبر تمامی جوانب را بررسی و با
بندی اين خبر را برسانم و  ذھن مرا مشغول کرده بود اين بود که به رفقای ھم

ھا رسانده بودم  بدانند که موضوع اصلی، اعدام است و خبری را که به آن
خبر در  تکميل کنم تا بتوانند خودشان تصميم بگيرند و مانند من و ديگران بی

به ھمين دليل با اکبر تصميم گرفتيم، .  مقابل اين ھئيت سه نفره قرار نگيرند
خوانيم تا ما را پيش  وقتی ناصريان برای نماز عصر آمد، بگوئيم نماز می

 .رفقای ديگرمان ببرند و بتوانيم اخبار را منتقل کنيم
خوانيد يا  نماز می:  موقع اذان عصر شد و ناصريان در را باز کرد و پرسيد

ساعتی .  او دِر سلول را بست و رفت.  نه؟ اين بار ھر دو، پاسخ مثبت داديم
 .گذشت و خبری نشد و من و اکبر ھم چنان در ھمان سلول مانديم

اين روز .  سکوت در بند حکمفرما بود.  صبح ھشتم شھريور خبری نبود
کرديم شرايط  فکر می.  مصادف بود با سالگرد کشته شدن رجائی و باھنر

حوالی ظھر بود که در سلول باز شد و مرا .  بدتری را در پيش خواھيم داشت
دانستم  نمی.  نگران بودم.  بند زدند و گفتند کنار ديوار بايستم صدا کردند و چشم
. صدای پاسداری را شنيدم که زندانی ديگری را صدا کرد.  موضوع چيست

از زندانيان اکثريت، تنھا وجه مشترک ما اين .  ھای خودم بود بندی او از ھم
برايم عجيب بود که چرا ما .  شد بود که حکم ھر دوی ما دو ماه ديگر تمام می

 .اند دو تا را صدا کرده
تقريبا ھمان محلی .  ما رابه طرف سالن بھداری و از آنجا به طبقه پايين بردند

. نيم ساعتی گذشت.  صدايی نبود.  ھمه جا ساکت بود.  که به دادگاه رفته بودم

 )۶٧نامه کشتار  ويژه(
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 آنچه برما رفت و 
 آنچه بر خانواده ھا گذشت

 احمد موسوی
 

پس از سال ھا دوندگی و جست و جو، پس از سال ھا در به دری بر درب 
اين زندان و آن زندان حا^ تنھا تکه کاغذی مانده است؛ در دستان مادری 

از .  داغدار، پدری غمگين، ھم سری سوگوار و فرزندی بی قرار و در انتظار
ھمه نشانه ھا تنھا نشانی ی گوری باقی مانده است و تاريخی برای گرفتن 

 .ساک زندانيان جان فشان
 

 سازمان ملل را ۵٩٨ که جمھوری اس%می قطعنامه ۶٧ تيرماه ٢٧از 
 تير که خمينی برای نوشيدن جام زھر بر صفحه ٢٩پذيرفت تا شامگاه 

" فروغ جاويدان" که عمليات ۶٧ مرداد ٣تلويريون ظاھر شد و پس از آن از 
سازمان مجاھدين خلق با کمک نيروی ھوايی ارتش عراق در مرزھای غرب 

ارتش و "  مرصاد"کشور آغاز و در روزھای پنجم و ششم مرداد با عمليات 
سپاه پاسداران جمھوری اس%می با شکست مواجه شد ، روزھا و شبھايی 
سپری شدند که اوضاع در زندان ھای کشور ھر لحظه آبستن حوادث غير 

در لحظه لحظه ھای اين روزھا فضای زندان در تب و تابی بی .  مترقبه بود
چشم .  قرارانه می سوخت و ما زندانيان ھمه در شور و التھاب بسر می برديم

در چنين شرايطی بود که .  ھا و انديشه ھا به آينده ی مبھم دوخته شده بودند
 تعداد زيادی از زندانيان ۵٩٨چند روز قبل از پذيرش قطعنامه ی شماره 

مجاھد را که احکام زندان ابد و بيست سال داشتند به زير ھشت فرا خواندند و 
احکام ابد به ده سال و احکام بيست .  لغو احکامشان را به آنھا اب%غ کردند

موج شادی و اميد ھمه ی بند را فرا گرفته .  سال به ھشت سال تقليل پيدا کرد
باورمان نمی شد که بعد از اين ھمه درگيری و بعد از نزديک به دو سال .  بود

اعتصاب لباس فرم زندان، که ھنوز ادامه داشت، ناگھان احکام تعداد زيادی 
ھمه ی شواھد نشان می داد که اوضاع به نفع .  از زندانيان شکسته شود

. نگاھھا و گوشھا ھر خبری را مشتاقانه دنبال می کردند.  زندانيان است
ھر .  صفحه ھای روزنامه ھا و اخبار تلويزيون کنجکاوانه پی گرفته می شدند

روز که می گذشت نگھبانان با روحيه ای از دست رفته تر با زندانيان روبرو 
جمھوری اس%می آتش بس را .   تيرماه فرا رسيد٢٧سر انجام روز .  می شدند

پذيرفت و دو روز بعد خمينی بر صفحه ی تلويزيون ظاھر شد و جام زھر را 
ھمان شب رفيق عبدهللا که از محکومان انق%ب فرھنگی ارديبھشت .  سر کشيد
 بود و در مرداد ماه ھمان سال دادگاھی شده و به پانزده سال ١٣۵٩ماه سال 

او بعد از .  زندان محکوم شده بود، به بخشی از آرزوی خود دست يافت
نوشيدن جام زھر توسط خمينی دستانش را بر گردن من و رفيقی ديگر حلقه 
. کرد و شادمانی خود را از دريوزگی و خواری خمينی به نمايش گذاشت
اينک نماد حکومتی که در طول ده سال موجوديتش تمام ت%ش خود را جھت 
به خواری کشاندن ديگران به کار گرفته بود، با خواری تمام به شکست خود 

اگر چه از مدت ھا پيش پذيرش قطعنامه برای آگاھان قابل .  اعتراف می کرد
پيش بينی بود، اما با توجه به تبليغات گسترده ی جمھوری اس%می و مقاله 
ھای روزنامه ھای کثيراaنتشار که توسط نويسندگان مزدوری چون مھدی 
نصيری مدير مسئول وقت کيھان نوشته می شد، اين اقدام برای طرفداران و 
دست اندرکاران نظام، به ويژه پاسداران وبسيجيان، ضربه ای تکان دھنده 
بود، چنان تکان دھنده که ما تخريب روحيه ی نگھبانان زندان را به روشنی 

 .مشاھده می کرديم
ھمراه با پذيرش قطعنامه، تحرکات گسترده ای از طرف سازمان مجادين 
خلق و نيروھای عراقی صورت گرفت و سرانجام در فضای نا متعادل زندان 

در روزنامه ھا و تلويزيون اخبار .  خبر عمليات فروغ جاويدان به گوش رسيد
ما زندانيان بند در راھروھا به صدای اخبار .  ضد و نقيضی پخش می شد

اخبار روزھای .  راديو گوش می سپرديم که از اتاق نگھبانی پخش می شد
با شنيدن اخبار لحظه به .  اول پيشروی سازمان مجاھدين خلق را اع%م ميکرد
زندگی روزمره ی بند تا .  لحظه بر التھاب و شور ما زندانيان افزوده می شد

از يعد از .  ھمه در انتظار شنيدن اخبار تازه بوديم.  حدودی مختل شده بود
از روز پنج .  ظھر روز چھارم مرداد خبرھا رنگ و بوی ديگری گرفت

مردادماه مسئوaن نظامی جمھوری اس%می خبر شکست سازمان مجاھدين 
تبليغات گسترده شروع .  را اع%م کردند“   مرصاد"خلق و پيروزی عمليات 

تعدادی از دستگير شدگان از جمله سعيد شاھسوندی از اعضای کميته ی .  شد
کم .  مرکزی سازمان مجاھدين خلق، در مقابل دوربين تلويزيون ظاھر شدند

گذر روزھا aزم .  کم نگرانی و سکوت جای شور و التھاب اوليه را گرفت

خوشبختانه اکثر زندانيان بند ھمکاری کردند و مدتی که ما در سلول توالت و 
حمام بند بوديم، ما را تنھا گذاشتند تا کارمان تمام شود و فقط در سالن تا 

 .زدند نزديکی سلول مزبور قدم می
ايم و مشکلی ھم پيش نيامد ولی نگرانی و  خوشحال بوديم که خبرھا را داده

دلھره ناشی از جو سنگين مرگ که تمامی بند را فرا گرفته بود ما را رھا 
 .آن شب ھم به پايان رسيد. کرد نمی

ھا و  کش شنبه دھم شھريور، متوجه شديم که بند ملی صبح روز بعد، پنج
ھا  ساعت ھفت شب تعدادی از بازماندگان بند اوينی.  ھا را خالی کردند اوينی

اند و  متوجه شديم که خبر را گرفته.  ھا به بند ما آوردند کش را ھمراه با ملی 
تعداد زيادی از رفقا از جمله رفيق ھمايون آزادی، بھزاد عمرانی، حميد 
نصيری و بسياری از رفقای ديگر به دليل دفاع از نظرات خود، اعدام 

 .اند شده
در طی دوران زندان بارھا تحت بدترين شکنجه ھا و انفرادی و اقسام مختلف 
اذيت و آزار توسط زندانبانان قرار گرفته بوديم واين احتمال را نيز می داديم 
که اگر رژيم در شرايطی قرار گيرد که رفتنی باشد ،اولين کسانی را که از 

ولی در سال شصت و .  دم تيغ خواھند گذراند ما زندانيان سياسی خواھيم بود 
ھفت  و در شرايط پايان جنگ اين جنايت توسط رژيم جمھوری اس%می انجام 
شد و اين طرحی بود که جمھوری اس%می از بدو شروع سرکوب سازمان 
ھای سياسی در دست داشت و خمينی درسال شصت و ھفت بر آن صحه 

زمانی که اکثر چشم ھا چه در داخل ايران و چه در خارج ايران به .گذاشت 
 دوخته شده بود و جامعه جھانی حتی فرصت نيم نگاھی ۵٩٨قبول قطعنامه 

 .به اين جنايت را نداشت 
جمھوری اس%می با اين کشتار وسيع و بخصوص انتخاب بھترين فرزندان 
اين سرزمين و کشتن آنھا ، رابطه ای را ميان نسل ھا قطع کرد و انتقال 
تجربيات مبارزاتی يک نسل که برخاسته از نسل انق%ب بھمن پنجاه و ھفت 

 .بود  را ، به نسل بعدی مانع شد
حضور اين عزيزان اگر باقی می ماندند، می توانست تاريخ ديگری و 

 .مطمئننا تاريخ بھتری را از شرايط کنونی که شاھد آن ھستيم  رقم بزند
 ياد تمامی رفقا گرامی باد 

 

 پرچم
 

 .با من برخيز
 کس بيش ازمن ھيچ

 ماندن نمی خواھد
 براين مخده که درآن پلک ھای تو
 .جھان را برمن بسته می خواھند

 من نيز مايلم
 جا، تابه خواب رود خونم را رھا کنم آن

 .حلقه زنان به گرد شيرينی تو
            امابرخيز،

                    برخيز،
                                     برخيز با من

 و با ھم برون شويم
 به پيکار تن به تن

 دربرابر تار عنکبوت شرير
 دربرابر نظامی که گرسنگی را تقسيم ميکند،

 .دربرابر سازمان فقر
                                         برويم،

 وتو، ستاره ی من، نزديک من
 نوزاده ازگل من

 زين پس خواھی يافت آن چشمه ای را که پنھان می داشتی
                                    و درميانه آتش،

                                                 نزديک من،
 با چشمان سرکش خود خواھی ماند

 .و پرچم مرا بر می افرازی
 

 پابلو نرودا
 

 )۶٧نامه کشتار  ويژه(



 ١٨ ۶۵٣ شماره  ٩٢نيمه  دوم  شھريور     ١٨
١٧از صفحه   

١٩درصفحه   

در بند ھنوز مسئله ی لباس .  بود تا شرايط عادی بار ديگر بر بند حاکم شود
متحدالشکل و ديگر کمبودھا حل نشده بودند ونگھبانان گاھی، جھت حل 
مسائل وعده ی انتقال به زندان aکان را می دادند، زندانی که در زمان رژيم 

 . گذشته طراحی و اينک آماده ی بھره برداری شده بود
روز ھفت مرداد ماه عبدالھی، رئيس زندان نيروی دريائی رشت، وارد بند 

، که چسبيده به زير ھشت و دفتر بند بود، ١ابتدا در راھروی شماره .  شد
چند نفری در راھرو بوديم و بقيه در اتاق ھا .  حضور خود را به رخ ما کشيد
در دو ماھه ی گذشته، به رغم درخواستھای .  به کارھای خود مشغول بودند

مکرر زندانيان، عبدالھی حاضر به آمدن به بند نشده بود و حاa در حالی که 
سرمستی و خشم از نگاھش می باريد ھمراه با نگھبانان خود در بند جوaن 

از ميان .  از کنار ما، زندانيانی که در راھرو بوديم، به آرامی گذشت.  می داد
. ھيچ کس ک%می بر زبان نياورد.  چھارچوب درھا به اتاق ھا سرک کشيد

او انتظار داشت ما زندانيان، که بارھا حضورش . انگار وجودش ديده نمی شد
اما سکوت .  را درخواست کرده بوديم، حاa خواسته ھای خو را مطرح کنيم

. زندانيان نشان بی اعتنايی به حضور او بود و اين خشم اش را دو چندان کرد
 ٢ خارج شد و به سوی راھروی شماره ١بی ھيچ حرفی از راھروی شماره 

رفت که ترکيبی از زندانيان تواب، منفعل و سر موضع را در خود جا داده 
در آنجا .   شد٣، وارد راھروی شماره ٢پس از عبور از راھروی شماره .  بود

عبدالھی با لحنی توھين آميز او را .  يکی از زندانيان شروع به صحبت کرد
زندانيان ديگر به لحن عبدالھی اعتراض .  از ادامه ی صحبت بازداشت

 را مورد ٣عبدالھی ھم در پاسخ، ھمه ی زندانيان راھروی شماره .  کردند
 معروف ١٠رفتار او در اتاق عمومی، که به اتاق شماره .  اھانت قرار داد

 اھانت آميزتر بود و ک%م پايانی اش سخت ٣بود، از راھروی شماره 
 ".ھمه ی شماررا بايد کشت: "تھديدآميز

 فراخواندند و ٢ مردادماه، فرزان ببری را از راھروی شماره ٨صبح روز 
. ھمسر فرزان و دختر کوچکش در بند زنان بودند.  از بند بيرون بردند
فرزان در آخرين م%قات .   در زندان متولد شده بود١٣۶۶دخترش در سال 

ما ابتدا فکر .  داخلی حاضر نشده بود لباس متحدالشکل زندان را بر تن کند
از بند بيرون برده "  اعتصاب لباس فرم"کرديم فرزان را به خاطر پيوستن به 

 .اما او نه تنھا آن غروب که ديگر ھرگز به بند باز نگشت. اند
 مردادماه، ساعت نه شب نگھبان بند، رمضان کشاورز، ٨شامگاه روز 

معروف به ريش قرمز، در حالی که فھرستی از اسامی ی زندانيان در دستش 
کسانی که اساميشان خوانده :   شد و اع%م کرد١بود، وارد راھروی شماره 

علی باقری، اسماعيل سنجريان، حسن :می شود، وسايل خود را جمع کنند
فرقانيان، حجت ھوشمند، ھادی کيازاده، مظاھر آزاد، مسعود ببری، سعيد 
ببری، ايرج ببری، محمود اصغرزاده، مصطفی عابدين، فريد ھنديجانی، 

اسامی ی خوانده شده ھمه از محکومان .  فرھاد سليمانی و آرامائيس داربيانس
، ١٠ھمان شب رضا شھربانی را از اتاق شماره .  شھرستان بندر انزلی بودند

 زندانی ٢صابر پورنصير و محمد رضا احمدزاده را که در  راھروی شماره 
اصغر وخشوری .  و از محکومان شھرستان انزلی بودند، از بند خارج کردند

در مجموع ھفده نفر از محکومان .   مردان بيرون بردند٢را ھم از بند شماره 
از طرف زندانيان باقی مانده در .  شھرستان انزلی وسايل خود را جمع کردند

ھمه با .   يک گونی کتاب و مجله به آنھا ھديه داده شد١راھروی شماره 
ھدايايی بين ما که می مانديم و آنھا که .  شادمانی يکديگر را در آغوش گرفتيم

با اين اميد که ھر چه زودتر يکديگر را ببينيم، دستان .  می رفتند رد و بدل شد
ھمه فکر می کرديم که آنھا را جھت استفاده از .  ھم را به گرمی فشرديم

نيم ساعت بعد از رفتن اولين .  شرايط بھتر به زندان aکان منتقل می کنند
: گروه زندانيان، ريش قرمز با فھرست ديگری وارد بند شد و اع%م کرد

، علی شھبازی )پدر(شھباز شھبازی:  اسامی فوق نيز وسايل خود را جمع کنند
، علی قربان نژاد، حسين خداپرست، محمد صفری، قاسم ناطقی، )پسر(  

، علی شعبانی، موسی ١از راھروی شماره ...  محمد رضايی، محمد نجاتی و 
 و تعدادی نيز از اتاق ٣از راھروی شماره ...  قوامی، مھدی محجوب و 

اين بار ھمه ی اسامی ی خوانده شده از محکومان زندان لنگرود .  ١٠شماره 
با گروه دوم نيز .  در مجموع شانزده نفر از بند خارج شدند.  و رودسر بودند

. مقداری کتاب ھم تحويل گروه دوم شد.  ھمانند گروه اول روبوسی کرديم
شھباز شھبازی زندانی ی پير با لگن خاصره ی شکسته، روی برانکارد، از 

. با انتقال دو گروه از زندانيان، بند تا حدودی خلوت شد.  يند بيرون برده شد
 را به ٣ مردادماه زندانيان باقی مانده در راھروی شماره ٩صبح روز 

تا اينجا ھمه چيز عادی به نظر می رسيد و .   منتقل کردند١راھروی شماره 
ساعت يازده .  ھمه ی شواھد خبر از انتقال زندانيان به زندانی ديگر می داد

 مردادماه حسين طراوت ھمراه با سه زندانی ی ديگر از بند ٩صبح روز 
آنھا پس از اينکه به خاطر خواندن نماز جماعت مورد .  بيرون برده شد

از ھنگام ظھر محکومان .  ضرب و شتم قرار گرفتند، به بند باز گردانده شدند
عبداله ليچائی، محمد :  زندان رشت و شھرستانھای ديگر را فرا خواندند

اقبالی، محمد پاک سرشت، رضا و رشيد متقی طلب، خالق کوھی، حسين 
طراوت، نقی زاھدی، حس نظام مند، ابراھيم طالبی، خسرو دانش، احمد 
محتشمی، نادر سھرابی، محمد غ%می، فخرالدين کوچکی، بھروز رجائی، 

اين زندانيان .  موسی محبوبی، حسين حقانی، غ%م نصرتی، حسين نگھبان، 
. فرا خوانده شدند بدون اينکه به آنھا دستور داده شود وسايل خود را جمع کنند

مردادماه نگھبانان از ما زندانيان ١٠روز .  ھيچ يک از آنھا ديگر باز نگشتند
باقيمانده خواستند وسايل و ساکھای زندانيان بيرون رفته را جمع کنيم، اسامی 
. ی صاحبان ساکھا را روی ساکھا بنويسيم و وسايل را بيرون بگذاريم
روزھای بعد نيز زندانيانی، يک نفره يا دو نفره، بيرون برده شدند، بی آنکه 

ايرج فدائی، حسن و منصور عباسی از جمله زندانيانی .  چيزی با خود ببرند
 .بودند که از بند بيرون برده شدند
به باقی مانده ی .  وضعيت غير عادی شده بود.  بند از زندانيان خالی شده بود

با .   اع%م کردند تا دو ماه م%قات نخواھند داشت٢زندانيان راھروی شماه 
شرکت نداشتند، "  اعتصاب لباس متحدالشکل"  قطع م%قات زندانيانی که در 

 .بند قرنطينه شد تاھيچ خبری ازداخل به بيرون واز بيرون به داخل درز نکند
او پس از چند ساعت .  در ادامه، جواد مشعوف را از بند بيرون بردند

سئوال ھايی که از او شده بود ھمه نوعی تفتيش .  بازجويی به بند بازگشت
نظرت در مورد جنگ ايران و عراق چيست؟ نظرت در مورد :  عقايد بود

سازمان مجاھدين خلق چيست؟ در مورد جمھوری اس%می چه فکر می کنی؟ 
حمله اخير سازمان مجاھدين خلق را محکوم می کنی يا نه؟ و سئوال ھايی از 

. جواد از محکومان زندان رودسر و از ھواداران راه کارگر بود.  اين دست
نحوه .  او تنھا زندانی ای بود که از بند بيرون رفت و بار ديگر به بند بازگشت

ی طرح سئوالھا و ضبط صدای جواد ھنگام پاسخ گويی، شرايط غير طبيعی 
لحظه به لحظه به حالت تھاجمی نگھبانان بند افزوده .  را بيشتر نشان می داد

می شد و ما زندانيان باقی مانده نيز مثل سابق در مقابل نگھبانان واکنش نشان 
 مرداد جواد مشعوف و فرشيد سلطانی را از بند بيرون ١۴روز .  می داديم

اين دو نفر آخرين زندانيانی بودند که از بند خارج شدند و ديگر باز .  بردند
 زندان نيروی دريايی ١ نفری که در بند شماره ١٢٠از مجموع .  نگشتند

از راھروی شماره .  رشت بوديم حدود نود و شش نفر از بند بيرون برده شدند
، سه نفر و از اتاق شماره ٣، دو نفر باقی مانده بودند، از راھروی شماره ١

اعتصاب "از جمع نود نفر زندانيان  .   عمومی، چھار نفر باقی مانده بودند١٠
زندان، تنھا نه نفر باقی مانده بوديم؛ بی آنکه به بازجويی رفته "  لباس فرم

 نيز حدود پانزده زندانی بر جای مانده بودند؛ ٢از راھروی شماره .  باشيم
 که ٢در بين زندانيان راھروی .  پانزده زندانی نيز بيرون برده شده بودند

بيرون برده شده بودند، زندانی تواب، جاسوس و زندانيان منفعل ھم حضور 
داشتند؛ از جمله ھادی فوaدی که تواب بود و از درون بند برای رئيس زندان 

از ميان زندانيان اعدام شده، جواد مشعوف، موسی قوامی . گزارش می نوشت
، عبداله ليچائی، )راه کارگر(  و مھدی محجوب از رفقای کارگران انق%بی 

فرھاد سليمانی و آرامائيس داربيانس از رفقای سازمان چريک ھای فدايی ی 
و بقيه از ھواداران سازمان مجاھدين خلق بودند؛ تعدادی از )  اقليت(خلق 

ھواداران ديگر تشکل ھای مذھبی از جمله آرمان مستضعفين ھم در بين 
شھبازی مسن ترين زندانی ی بند نيز از .  اعدام شده گان وجود داشتند
ھفتاد   - مردان حدود شصت٢از بند شماره .  زندانيان سياسی ی سابق بود

زندانی به دار آويخته شدند و از بند زنان حدود شانزده زندانی؛ از جمله 
 .حوری رمضانی، لي% دليری، مليحه خوش سليقه و شھين سامی

به دليل وجود تواب ھا و جاسوس ھا در جمع زندانيانی که از بند خارج شده 
در آغاز تخليه ی زندان .  بودند، ھنوز عمق فاجعه به خوبی احساس نمی شد

از زندانيان، پاره ای از مسئوaن نظام در سخنرانی ھای خود در مورد انتقام 
از زندانيان داد سخن می دادند؛ از جمله موسوی اردبيلی رئيس ديوان عالی 
کشور در اولين نماز جمعه ی بعد از عمليات مرصاد خواھان اعدام ھمه ی 

روزھای بعد منتظری در واکنش به سخن رانی .  زندانيان سر موضع شده بود
ی اردبيلی از مسئوaن زندان ھا خواسته بود از اقدامات انتقام جويانه پرھيز 

با اين ھمه ھنوز ھيچ گونه نشانه ای مبنی بر اعدام زندانيان موجود .  کنند
: نگھبانان گاه گاه در مقابل خواست ھا و اعتراض ھای ما می گفتند.  نبود

کاری نکنيد که شما .  شکر کنيد که ھمين غذای کم را ھم داريد و زنده ھستيد
سخنان آنھا از قتل عامی بزرگ خبر می داد؛ .  را ھم پيش دوستانتان بفرستيم

پس از بيرون بردن .  اما ما ھنوز نمی خواستيم عمق فاجعه را درک کنيم
زندانيان از بند، ساک ھا و وسايلی را که در راھروی اصلی ی بند انباشته 

بعد از گذشت يک ماه نگھبان بند از ما خواست .  بودند، از بند خارج کردند
پس از دو .  راھروی اصلی ی بند را خالی کنيم و به اتاقھای خود برويم

 )۶٧نامه کشتار  ويژه(



 ١٩ ۶۵٣ شماره  ٩٢نيمه  دوم  شھريور     ١٩
١٨از صفحه   

  ٢٠درصفحه 

کنج کاوانه دنبال روزنه .  ساعت نقل و انتقال در بند، از اتاق ھا بيرون آمديم
ھمه ی .  ای بوديم تا علت دو ساعت نگه داشته شدن در سلول ھا را دريابيم

.  با پتويی مشکی پوشانده شده بودند١٠پنجره ھای اتاق عمومی ی شماره 
شب آن روز دور از چشم نگھبانان توانستيم از درز پتوھا به تماشای اتاق 

تصور اين .  اتاق انباشته از وسايل و ساکھای زندانيان بود.   بنشينيم١٠شماره 
بغض .  که بچه ھا را اعدام کرده باشند ھمه ی ما را دچار خفقان کرده بود

مگر ممکن است چنين اتفاقی بيفتد؟ نظام .  گلويمان را چنگ می زد
شاھنشاھی نه نفراز زندانيان مبارز، رفيق بيژن جزنی و ھمرزمانش را که 
دوران محکوميت خود را می گذراندند، با ادعای اقدام به فرار از زندان 
اعدام کرده بود؛ اما ھرگز نتوانسته بود خود را از زير فشار افکار عمومی 

حال چگونه می توانستيم باور کنيم مبارزان را در سطحی چنين .  رھا کند
يعنی ممکن است از يک بند صد و بيست نفری، .  گسترده به مسلخ برده باشند

. چنين فاجعه ای در تصور ھم نمی گنجد!  نود و شش زندانی اعدام شوند؟ نه
چه طور ممکن بود ديگر ھرگز .  نمی توانستيم يا نمی خواستيم باور کنيم

نتوانيم عزيزان مان را ببينيم؟ رفقايی را که شادی ھا و دردھايمان را با آنھا 
ما ھفت .  تقسيم کرده بوديم؛ رفقايی را که استوار در کنار ما ايستاده بودند

سال در زندان ھای مختلف، بندھا و سلول ھای مختلف، در عمومی و 
انفرادی، در کنار ھم زندگی کرده بوديم، رنج کشيده بوديم، خنديده بوديم، 
ش%ق بر گرده و پايمان نشسته بود و اينک يک باره ھمه بدون اين که امکان 
گريز داشته باشند، بدون اين که بتوانند از خود دفاع کنند، بدون اين که حتی 
بتوانند فريادی از گلو بر کشند، دور از ھمه ی معيارھای انسانی به قربانگاه 

کدام عقل سليم می توانست چنين .  فرستاده شده بودند؛ آن ھم به جرمی ناکرده
اما ھر روز که .  چنين جنايتی حتی در خيال ھم نمی گنجيد.  جنايتی را بپذيرد

. ميگذشت شواھد عريان ما را بيش تر مجبور می کرد واقعيت تلخ را بپذيريم
ھر جند که ھنوز دلمان می خواست خود را فريب بدھيم؛ اما واقعيت دردناک 

 .سمج تر از آرزوھايمان سر سفره مان می نشست
ساک ھای زندانيان اعدام شده ھم چنان وبال گردن مسئوaن زندان بودند؛ 
نماد جنايت ھولناک رژيم جمھوری ی اس%می؛ نماد فريادھای خفته در گلوی 

ساک ھا ھمچنان از بندی به بندی ديگر منتقل ميشدند .  زندانيان به خاک افتاده
اسامی ی پاره ای از زندانيان جان باخته ھنوز بر روی .  و در اتاقی تلنبار

نگاه به نام آن ھا، به معنای آخرين وداع من با ياران .  ساکھا ديده می شدند
روزھايی بعد تنھا توانستم آتش و دودی راکه از مراسم .  جان باخته ام بود

سوزانده شدن ساک ھا در پشت ديوار بند بر می خاست تماشا کنم؛ با بغضی 
 .در گلو

ھمه .  پائيز آن سال ھمه ی خانواده ی زندانيان را به درب زندان فراخواندند
ھمه دنبال روزنه ای بودند تا بدانند چه بر سر .  ملتھب و سراسيمه بودند

 .برادران، خواھران، ھمسران و عزيزانشان آمده است
بعد از چند ماه اينک مسئوaن زندان خانواده ھا را جمع کرده بودند تا خير 

نفس ھا در سينه ھا حبس است و کسی .  اعدام فرزندان شان را به آن ھا بدھند
ھمه در فضايی التھاب آور به دھان .  را يارای بر زبان آوردن ک%می نيست

عبدالھی رئيس زندان چشم دوخته اند تا بشنوند که ديگر ھرگز قادر به ديدار 
 .با عزيزان شان نيستند

ابتدا، اسامی چند زندانی خوانده می شود و از خانواده ھای آن ھا خواسته می 
بغض گلوی ھمه ی خانواده ھا را می .  شود در يک طرف قرار بگيرند

نگاه ھای خانواده ھايی که اسامی زندانی شان خوانده شده در نگاه .  فشارد
ھيچ کس نمی داند اسامی خوانده شده از .  بقيه ی خانواده ھا گره می خورد

 .قربانيان قتل عام زندانيان ھستند يا از بازماندگان
ھنوز نتيجه ی ماجرا روشن .  لحظه به لحظه بر التھاب جمع افزوده می شود

صدای .  کم کم گونه ھا گرم می شود و قطرات اشک جاری.  نشده است
 . عبدالھی خانواده ھا را به خود می آورد

اسامی ی تعداد ديگری خوانده می شود و از خانواده ھا درخواست می شود 
در يادداشت ھا .  به ھر خانواده يادداشتی تحويل داده می شود.  جلوتر بروند

بغض ھا می .  تاريخ تحويل ساک ھای زندانيان جان باخته نوشته شده است
 .ترکند و فاجعه مرگ بر سر خانواده ھا آوار می شود

پس از سال ھا دوندگی و جست و جو، پس از سال ھا در به دری بر درب 
زندان ھا حاa تنھا تکه کاغذی مانده است؛ در دستان مادری داغدار، پدری 

از ھمه نشانه ھا تنھا نشانی ی . غمگين، ھم سری سوگوار و فرزندی بی قرار
 . گوری باقی مانده است
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 منوچھر مانی 
 

داری، زندان ھم مثل بقيه ابزار سرکوب حکومت ھا مثل  در نظام سرمايه
پليس، ژاندارمری، ارتش و در ايران سپاه ومھمتر از ھمه وزارت اط%عات 

در انتھای تمام اين سازمانھای سرکوب گر .  کار کرد خاص خود را دارد 
در واقع بزبان عاميانه زندان آخر خط سرکوب است که .  زندان قرار دارد

زندگی عادی برميگردد و يا بقول معرف سر موضع  شخص يا تابع شده، به
رسم حقوقی در ھمه جای دنيا .  است و بايد شکنجه و آزار او ادامه پيدا کنند

بر اين است که اول به شخص مورد نظر ميگويند که شما ف%ن خ%ف را 
اما در .  مرتکب شديد، شما باز داشت ھستيد و بايد مورد محاکمه قرار گيريد 

ايران ما اول دستگير ميکنند و تا سرحد مرگ شکنجه ميدھند و اگر شخص 
دستگير شده زنده ماند، صحبت از دادگاه چند دقيقه ای واعدام خواھد 

آزادی ھای شخصی و حقوق فردی بستگی تام به آزادی بيان و .شد 
در نبود اين آزادی ھا ھمواره حقوق و آزادی .  اجتماعات در جامعه دارد
ھمانطور که تمام تحقيقات نشان ميدھد، ھيچ وقت .شخصی نيز پايمال ميشود 

ما جامعه دمکراتيکی نداشتيم وھمواره ت%ش برای ايجاد چنين جامعه ای از 
من ھم قطره .اھداف مھم کمونيستھا و آزادی خواھان بوده و خواھد بود 

که .کوچکی از دريای بيکران کمونيستھا و آزادی خواھان اين مرز بوم بودم 
دھه شست مورد ھجوم وحشيانه اوباش و اراذل حکومتی، مانند سپاه و کميته 

قبل از سال شصت نشريه کار ارکان سازمان .و اط%عات قرار گرفتيم 
چريکھا فدائی خلق سندی را منتشر کرد  که در ان خاطر نشان شده بود رژيم 
از آنجا که قادر نيست مطالبات مردم را جواب بدھد تصميم به سرکوب گرفته 

اين سر کوب ابتدا از سازمانھای سياسی قرار بود شروع شود ، که .است 
البته بغير از حزب توده و اکثريت چون آنھا برای حکومت .ھمينطور ھم شد 

خودی بوده و ھستند وشعار ضد انق%ب را به دادستانی و کميته معرفی کنيد 
باری امثال من که در آن سالھا بسيار زياد ھم .  جواز عبورشان بوده وھست 

کارگری .  بوديم نه تجربه کار تشکي%تی داشتيم و نه سياسی کاری ورزيده 
دليل اينکه جمع بستم اين .  بوديم که برای احقاق حقوق خود به جنبش پيوستيم

است ، در زمان رژيم شاه از ھر ده نفر زندانی يکنفر کارگر وجود داشت در 
اين نه .  حالی که در اين دوره از ھر ده زندانی يکنفر روشنفکر وجود داشت

بدين معناست که روشنفکران در جنبش شرکت نداشتند بلکه به اين معنی 
است که ابعاد شرکت کارگران در جنبش بسيار گستر ده تر از رژيم شاه شده 

در .    سرکوب ھا جسته گريخته وجود داشت۵٧از اولين روز ھای قيام .بود 
در کردستان که .  تر بود  تھران در جلوی دانشگاه تھران از ھمه جا محسوس

خمينی برای سرکوب .درترکمن صحرا ھم ھمينطور.  احتياج به بحث نيست 
اعتراضات به محمد محمدی گي%نی بعنوان سرپرست اوين وبه اسدهللا 
aجوردی ھم بعنوان دادستان انق%ب مرکز، حکم سرکوب داد ، و ھمچنين به 
خلخالی ھم حکم سرکوب سيار که به ھر کجا که احتياج بود سفر کرده و قتل 

در .  ھمه مردم ايران از جنايات اين حضرات باخبر ھستند .عام براه اندازد 
اين حال و ھوا مسئله روزنامه آيندگان پيش آمد که از زاويه آزادی مطبوعات 

مسئله بعدی تظاھرات .مھم بود، اما جامعه توجه در خوری بدان نکرد 
کارگران بيکار در جلوی نخست وزيری بود که برای اولين بار با خشونت و 

بنظرم رژيم .  ھر روز بگيرو ببند روبه گسترش بود .تيراندازی ھمراه بود 
 جنگ رسما آغاز شد ١٣۵٩چاره کار را در ايجاد جنگ ديدند و در پائيز 

ومتعاقب آن سر کوب تمام عيار فکر، عقيده و انديشه و بگيرو ببند به ھر 
تمام بساط سازمانھا در کنار خيابانھا مورد تعرض قرار .بھانه آغاز گرديد 

ديگر بطور علنی در کوچه و خيابان مردم را مورد ضرب و شتم .  گرفت
عده .  قرار ميدادند، بدون انکه کسی جرات کند بپرسد برای چه به چه جرمی 

ای aشخور وار بجان مردم افتاده بودند و تاسف بارتر اينکه ھنوز ھم بخشی 
بيش از يک دھه طول کشيد تا چشم و گوش .  از مردم به خمينی توھم داشتند 

در .مردم باز شد و فھميدند که چه برسر خودشان و کشورشان آمده است 
چنين فضائی در آغاز سال شصت، مجاھدين خلق فاز نظامی خود را آغاز 

گذشته از سرکوب شديد سازمان مجاھدين خلق و غير قانونی اع%م .کردند 
خبر ھای ھولناکی از .کردن آنھا بقيه سازمانھا ھم مشمول اين سرکوب شدند 

اما کمتر کسی باور ميکرد اين حد از جنايت و .اوين و ديگر شھرھا ميرسيد 
شقاوت را که در تاريخ اين مرز و بوم اگر نگويم بيسابقه ولی ميتوان گفت که 

من ھم بيکار بودم و در ان زمان در بخش مح%ت تشکي%ت .  کم سابقه بود
در نيمه .  کردم و بيشتر در مح%ت غرب تھران فعاليت ميکردم فعاليت می

دوم سال شصت مرا به بخش چاپ و توزيع نشريه کار و ديگر مطالب چاپ 
تا چند ماه که ھمه چيز مرتب و خوب پيش ميرفت تا اينکه .  شده فرستادند
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 نشريه واط%عيه تا ١٠٠٠ما در آغاز گاھی تا . ضربات سال شصت آغاز شد
يافت از نفرات دريافت کننده  ميرسيد ولی ھرچه ضربات گسترش می١٠٠٠٠

تا اينکه در ماه اسفند فقط برای مصرف خودمان .  نشريه و اط%عيه کم ميشد
در اين اثنا شخصی مشکوک به مغازه ما که در آن .  نشريه دريافت ميکرديم

 اسفند ٢٣در روز .  نشريه برای ارسال دسته بندی ميشد، آمد و مشکوک ميزد
سال شصت، ناگھان چند ماشين ھمراه با بيسيم و اسلحه مغازه را محاصره 

شما بايد .  کردند و يکی از آنھا گفت که اينجا مواد مخدر رد و بدل ميشود
اگر موردی .  بدون سر و صدا ھمراه ما بيائيد و به چند سوال ما جواب بدھيد

اما .  مغازه داران اطراف ھمه متوجه شدند.نبود که به اينجا برتان ميگردانيم 
پاسداران مسلح بودند و مردم اگر ھم ميخواستند کاری بکنند بدون س%ح و 

باری يکی از اقوام من که در آن .  دست خالی کاری از کسی بر نمی آمد
بعد از چند روز که از .  نزديکی مغازه داشت از دستگيری من مطلع شده بود 

پاسداران ھم بخيال .  من خبری نشد، رفته بود به مغازه که پرس و جو کند
اينکه طعمه را بدام انداختند، حسابی او را کتک زده بودند بعد که فھميدند از 

اما من را يکراست به .افسران نيروی ھوائی رژيم ميباشد ، او را رھا کردند 
 و بعد ھم زندان توحيد ٣٠٠٠کميته مشترک ضد خرابکاری که حاa شده بند 

و درحال حاضر ھم شده موزه عبرت، اما کو کسی که عبرت بگيرد از 
بعد از عکس و اثر انگشت سوال و جواب آغاز .  شکنجه گران گذشته

مرا روی تخت خواباندند، پاھايم را به ميله تخت با طناب بستند يک ک%ه .شد 
. دو جداره ھم برسرم ويک پتوی سربازی چھار a روی صورتم انداختند 
ضربات کابل مانند اھن گداخته از تمام وجودم عبور ميکرد من که گيج شده 

ھرچه .بودم، بعد از ساعتی ديگر پاھايم ضربات کابل را احساس نميکرد 
مرگ را با تمام .  چيزی با مرگ فاصله نداشتم.سعی کردم که آنھا نفھمند نشد 

باری .  تحمل اين ھمه درد و شنکنجه بيشتر از مرگ بود.  وجود خريدار بودم
. بعد از اينکه فھميدند من ديگر دردی احساس نميکنم مرا از تخت باز کردند
در گوشه سلول مقداری سنگريزه وجود داشت، با کابل به سر و بدن من 
ميزدند و مرا مجبور به راه رفتن برروی سنگريزھا کردند و در آخر ھم با 
وسيله ميخ مانندی پاھای مرا سوراخ کردند تا خون جاری شد و عصب ھا 

يکھفته اول مرا از اطاق شکنجه ....دوبار فعال شدند و آماده برای شکنجه 
کابل روی کابل، کشيده روی کشيده ومشت و لگد روی .  بيرون نياوردند

. اما من تنھا نبودم.  مشت و لگد ادامه داشت وخ%صه، آش و aش شده بودم
 . رفيقايم بسيار بودند

در آن زمان، دستگيری ما ھمراه شده بود با دستگيری افرادی از يک کودتا 
کميته جای خالی نداشت من حدود شش .  زاده وديگران در آن بودند که قطب

ماه شبانه روز در راه رو با چشم بند بودم و از آنجا ھم مجبور به استفاده از 
من فکر ميکنم  رفقای .  اين اولين سوغات من از دستگيری بود.  عينک شدم

گروه ما که از ضربه اسفند شصت بوديم ، اولين زندانيانی بوديم که در کميته 
حاکم شرع که بعلت چشم بند نتوانستم او را .مشترک مث% دادگاھی شديم 

اگر .شناسائی کنم، ھمگی ما را ھمينطور چکی از دم محکوم به اعدام کرد 
در مغازه ھم .  چه از بعضی از رفقای ما از جمله من ھيچ مدرکی نداشتند 

ھيچ مدرکی که مرا به سازمان ربط دھد پيدا نکردند، اما م%ک، حدس حاج 
aزم نبود حجت خدا روی زمين ھرچه ميکوفت وميخواست عين .(  اقا بود

مدت کوتاھی ھم .  ھمين که بزندان افتاده ای خودش م%ک است )  م%ک بود
يکی از آنھا رفيق جانباخته منصور .حدود ھفت نفر بوديم . در يک سلول بودم

ياد و خاطره .  جابری بود که در سال شصت ويک به جوخه اعدام سپرده شد 
رجبعلی کوچکزاده ھم يکی ديگر .  اش ھميشه برايم افتخارآميز و عزيز است

که تواب شده بود و اولين گزارش از من را ظاھرا او .  از ھم سلولی ھا بود 
در کميته به بازجوی من داده بود که اين شخص روحيه اش خوب است و سر 

اما يادش گرامی .  البته اين موضوع را من سال ھا بعد فھميدم .موضع ميباشد 
منصور گفت حواست باين باشه ھميشه برای شناسائی ميبرندش 

طرف سه سال ھم زمان شاه زندان بوده ؟ باری من را به اوين .بيرون 
اطاق .چند ساعتی در دادستانی اوين بودم که مرا به بند يک فرستادند .  اوردند

اگر اطاق تعزيری ھا جا داشت .شش ھنوز ھم زخمی و باند پيچی شده 
اطاق تعزيری ھا محل نگھداری (  معمول بود که بايد مرا آنجا ميفرستادند 

کسانی بود که در اثر شکنجه آش وaش بودند وزخمھای آنھا چرک کرده بود 
اين محل، اطاقی حدود سه در چھار .  وبوی تعفون تمام حياط را گرفته بود

.  بود در گوشه حياط ھواخوری چسبيده به راھروی بند  تا اينجا ھمه چيز ) 
. مربوط بود به کسب اط%عات از زندانی که بطور غير انسانی اعمال ميشد
. اما من تازه متوجه شدم اين اول کاره واصل قضيه تازه آغاز شده است
منظور بخش بعدی آن يعنی فشارھای مضاعف از نظر فضای زندگی، غذا 
بھداشت ھواخوری وتماس با خانواده بع%وه شکنجه که ھنوز ادامه دارد و 

تمام اينھا وسيله ای بود که با آن بتوانند زندانی را بزانو .  پايانی بر آن نيست 
پايانی براين .  تازه مگر به اين ھم اکتفا ميکردند .دراورده و به تسليم وادارند 

بند .   نفره شدم جای نفس کشيدن نبود ۶٠باری وارد اطاقی !   شب تيره نبود
 ساعت زير زره بين بودن ٢۴.  توابين يکطرف اطاق و بقيه ھم طرف مقابل

خودش اعصاب خورد کن است تا چه رسد به اينکه ھر دم ساعت يکی را از 
جو .  اطاق ميکشيدند بيرون و بعد از ساعتی خونين و مجروح برميگرداندند

ھر يک از نگھبانان برای خود باند و .فرما بود  رعب و وحشت دائم حکم
چون خط توبه تاکتيکی مجاھدين تا حدودی .  دسته توابين جداگانه داشت 
برای اثبات .اما پدر ما را ھم درآورده بودند .  چرت اينھا را بھم ريخته بود 

اعتراض ھم که ميکرديم ميگفتند .توابيت خودشان از چپھا گزارش ميدادند 
روزھای .  شکنجه ديگر، اعدام ھا بود .نميتوانيم از خودمان گزارش بدھيم 

صحنه ای غم .  دوشنبه و چھارشنبه معموa زندانيان را برای اعدام ميبردند 
من که .  انگيزتر از بدرود با رفيقی که ديگر ھر گز او را نخواھی ديد نيست

ھرکس درھر .  شب که ميشد صدای رگبار تير عجيبی بگوش ميرسيد .نديدم 
چون ميدانستيم در ادامه تيرھای .  حالی که بود ديگر قادر به ادامه آن نبود
شروع ميشد به شمردن تيرھای .  خ%ص، نشاندھده مرگ يک مبارز است 

.  نفر بود۵٠٠ تير خ%ص ميشمرديم که نشانه جانباختن ۵٠٠خ%ص گاھی تا 
 نفر ٣٠اما با کمال تعجب فردای آن روز، روزنامه ھای رژيم خبر از اعدام 

توابانی که از جمع کردن و يا تير خ%ص زدن برميگشتند خبر از .ميدادند 
جانباختن صدھا نفر ميدادند  وخودشان ھم برای رعب وحشت ديگران با 

تلويزيون داخل اطاق يک کانال بيشتر .  لباسھای خونی وارد اطاق ميشدند
ھا قطع بود و بايد به  نميگرفت وبيشتر مواقع ان ھم بخاطر پخش مصاحبه

شکنجه ديگری که بسيار عذاب آور بود، بردن .اراجيف توابھا گوش ميکرديم 
معمول بود که در حسينيه توابين با توھين به .زندانی به حسينيه اوين بود 

سازمانھای سياسی وحتا به خودشان، ھمه عالم را محکوم ميکردند به جز 
از جمله معروف ترين آنھا حسين روحانی وقاسم .اس%م و دارو دسته خمينی 

 ۶١بيشتر شبھای تابستان .عابدينی از بنيان گزاران سازمان پيکار بودند 
در بيرون ھيچ .  حسين روحانی با سخنرانی ھای غير واقعی باعث عذاب بود 

ھمه .  گروھی را مارکسيست نميدانستند ودر زندان ھم نعل وارونه ميزدند
در اوين چندين شعبه .عالم کافر و ملحد نجس بودند بجز دارودسته خمينی 
 و تعداد ٢٠٩.   آن بود ۶بازجوئی وجود داشت که ھادی غفاری مسئول شعبه 

معموa دستگير شدگان چپ در .زيادی سلول افرادی که در کنترل سپاه بود 
 اوين  ٢٠٩اختيار وزارت اط%عات و سپاه بود که در کميته مشترک و شعبه 
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ھمه کاره اوين گي%نی وaجوردی و در ابتدا محمد کچوئی .بازجوئی ميشدند 
از جمله گارد ضربت اوين .  بودند، با نيروھای زيادی که در اختيار داشتند 

که ھم نيروی سرکوب زندان بود وھم نيروی ضربت بيرون از زندان برای 
يکی از اين سر بازجويان حامد بود .  دستگيری ھای افراد سازمانھای سياسی 

از جمله يکی از .  ولھجه ترکی داشت و بسيار ھم بيرحم و فحاش بود 
اين شخص پدرکشتگی عجيبی با .  بيرحمترين زندانبانان سيد حمزه بود

ھای مختلف زندانی را ميبرد بيرون از اطاق و مورد  به بھانه.  زندانيان داشت
اوين دارای صدھا نفر بازجو، کمک بازجو، .  آزار و شکنجه قرار ميداد 

بخش ديگری .متخصص کابل زدن و شوک برقی وديگر وسائل شکنجه بود 
ھم بودند که معلمان اوليه آدم کشی در اين رژيم بودند، مانند محمد علی 

قاتل رفقا توماج و مختوم و واحدی و (  بشارتی جھرمی و رفيقدوست 
من به اين مختصر در ........که قاتل خلق ترکمن لقب گرفته بود و)  جرجانی 

 سال ١٠بعد از چند بار به اصط%ح دادگاه مرا به .  مورد اوين بسنده ميکنم
 ھر حکمی که حاکم شرع ميداد بايد ۶١تا قبل از سال .زندان محکوم کردند 

براين مبنا !  اما آش آنقدر شور شده بود که آشپز ھم اعتراض کرد .اجرا ميشد 
 مورد زير در مورد او ثابت ميشد، حکم اعدام صادر ۵ھرکس که يکی از 

داشتن رده .داشتن تحت مسئول .  زندگی در خانه تيمی.  داشتن اسلحه(  ميشد 
در مورد من ھيچ .)  دادن کمک مالی و دراختيار گذاشتن تدارکات.  تشکي%تی

در پايان سال .  سال زندان محکوم شدم١٠در نتيجه من به .  کدام ثابت نشد
جمعی از زندانيان حکم گرفته که من ھم يکی از آنان بودم از اوين به ١٣۶١

تصور من اين بود که شکنجه و عذاب تمام .زندان قزل حصارمنتقل شديم 
گويا .  اما چه تصور باطلی بود !   سال حبس کشيدن ١٠شده  و ميريم برای 

ھمه چيز از نو شروع .  اص% ما نه بازجوئی شده بوديم ونه حکم گرفته بوديم 
دوباره سه نوبت دستشوی در روز، جيره غذائی ناکافی و نا .شده بود 
 نفره  و فشار ھای روانی از طريق اراجيف توابين ۵٠اطاق ھای .  مرغوب 

اين روند ادامه داشت تا اينکه ).   زندانيان سياسی بريده (  تازه مسلمان شده
در آن زمان باند aجوردی بر .شنيديم مسئولين زندان در حال تعويض ھستند 

حاج داود رحمانی يکی از اين جنايت کاران باند . زندانھای مرکز حاکم بودند 
قيامت و يا قرنطينه و !  البته خو در جنايت صاحب سبک بود .  aجوردی بود

گاودانی وتجاوز به زندانيان چه زنان و چه مردان برای به زانو درآودن 
حاج داود رحمانی سالھا مسئول .  زندانی از ابتکارات اين جنايتکار بود 

زندان قزل حصار بود و شرح جنايت او در اين دوران خود کتابی مفصل 
بعضی از بازجويان قزل حصار، مانند ناصريان که زير دست .  خواھد بود 

باری در سال .  حاج داود بودند بعد ھا خود به جنايتکاران بزرگی تبديل شدند 
ھواخوری باز شد، ورزش ھم بصورت .   شرايط زندان کمی عوض شد۶۴

اما .  جمعی آزاد گرديد و عده ای از زندانيان که حکمشان تمام بود، آزاد شدند
. ھمواره زير ھشت بردن وضرب و شتم جزئی جدائی ناپذير از زندان بود 
در نھايت رژيم تصميم گرفت زندان قزل حصار را بعلت تبليغ در خارج از 
کشور وبد نامی ھائی که اين زندان با خود داشت وحاج داود رحمانی 

 .  بنيانگزار اين جنايتھا در اين زندان بود، از زندانی سياسی خالی کند
 زندانيان را گروه گروه از زندان قزل حصار به زندان گوھر ١٣۶۵در سال 

بخشی از زندانيان بند يک واحد يک .  منتقل ميکردند)  يا رجائی شھر (  دشت 
ابتدا به ساکن .  را که من ھم جزوه آنھا بودم به زندان گوھردشت منتقل کردند 

. تمام کتابھايی را که در قزل حصار خودشان بما فروخته بودند از ما گرفتند
استدaل ناصريان که حاa شده بود رئيس داد ياری زندان گوھردشت، اين بود 

اينجا فقط بايد کتابھای مذھبی .  که شما باندازه کافی کتابھا ديگر را خوانده ايد
ورزش جمعی ھم ممنوع !  اس%می بخوانيد تا با اس%م ناب محمدی آشنا شويد

 بخاطر ورزش جمعی ھر روز عده ای از ما را به اطاق ١٣۶۶در سال.  شد 
اطاق گاز اطاقی بدون پنجره با درھای دوجداره يعنی بدون (  گاز ميبردند 

در نتيجه سريع به زندانی احساس خفگی دست ميداد ما را .  ھيچ منفذ ھوا بود
بعد در را باز )  آنقدر در اين حالت نگه ميداشتند تا بحال بيحوشی ميافتاديم 

ميکردند وبا پاشيدن اب بروی زندانی کمی او را به حال عادی 
برای اينکه صدمات زيادی به يکنفر وارد نشود تقسيم کرده .برميگرداندند 

البته در اين .  بوديم و ھر روز يک گروه به ورزش جمعی مبادرت ميکرديم 
مانند کور شدن چشم، شکستن دنده و .  دوران چندين نفر نقص عضو شدند

 عده ای را به دادياری ١٣۶۶باری در سال .  شکستن سر و دست و صورت
به چه :  بردند برای باز جوئی از جمله من را، سواaت معمول ھم اينھا بود

اتھامی دستگير شدی؟ چند سال حکم گرفتی؟ وچند سال از حکمت باقی مانده 
حاضری در مقابل زندانيان ديگر يا در :  است؟  سواaت کليدی ھم اينھا بود

مقابل دوربين تلويزيون مصاحبه کنی؟ حاضری انزجارنامه بنويسی؟  ھر 
اما من چون .کس که قبول ميکرد يا آزاد ميشد و يا تخفيف حکم ميگرفت 

مسئوaن اصلی زندان گوھردشت، .ھيچکدام را نپذيرفتم ماندگار زندان بودم 

ناصريان که مسئول دادياری بود و داود لشگری که مسئول زندان ، ھر دو 
در مردادماه .  آنھا بر سر شکنجه و آزار زندانی با يکديگر ھم نظر بودند 

.  بناگھان ھمه چی در زندان رنگ و بوی مرگ بخود گرفت١٣۶٧سال 
کسی را ديگر به بھداری .  ھواخوری تعطيل شد.  خفقان مطلق حاکم شد 

تلويزيون ھای .  فروشگاه تعطيل شد .  م%قات خانواده ھا قطع شد.  نميبردند 
در .بلند گوھای داخل بند که گاھی اخبار بخش ميکرد قطع شد .  بند را بردند

اين حال و ھوا از طريق ارتباط با بند مجاھدين فھميديم که آنھا در حال حمله 
چند روز بعد، مجاھدين خبر .  به ايران بودند که شکست سختی خورده اند 

چطور .  در بند ولوله شد.   نفر از ما اعدام شده اند٢٠٠دادند که تا اين تاريخ 
از پنجره بند ما که داخل . ممکنه زندانی که حکم گرفته  مگر ميشه اعدام بشه 

حياط بند را نگاه ميکرديم مقدار زيادی دمپائی روی ھم تلمبار شده بود که 
تا اينکه در روز ششم و يا ھفتم شھريور بود که در بند .گويای حادثه ای بود 

من ھم يکی .   نفر را خواندند که با چشم بند بيان بيرون ٢٠باز شد و اسامی 
خط شديم روبه بيرون ھمگی ما را بردند وسط ساختمان  به.  از آنھا بودم 

ناصريا ن و لشگری .  زندان که تمام طبقات از طريق پله به ھم راه داشت 
مصاحبه .  شروع کردند به سوال کردن اتھام ، قبول داری يا نه؟ گفتم نه

دو يا سه ساعتی ھمينطور نشسته بودم که .   گفت خر خودتی . ميکنی؟ گفتم نه
اولين با ر بود که در بيرون از بند بدون چشم بند .  مرا ھم بداخل فرا خواندند 

يک ھيات حدود پانزده نفری .  در مقابل زندان بان و ديگران نشسته بودم 
ميشدند که در ميان آنھا نيری حاکم شرع دادگاھای انق%ب مرکز بود و 

بقيه را بعدھا شناختم از جمله پور .  اشراقی ھم دادستان انق%ب مرکز بود
ناصريان که حاaشده حاکم شرع )  که حاa شده وزير دادگستری (  محمدی 

نماينده نخست .  نماينده دادگستری .  نماينده وزارت اط%عات.  بنام مقيسه 
تا انجا که ميدانم از تمام ارگان ھای دولتی .نماينده وزارت ارشاد .  وزيری 

فکر کنم چھار نفر آخوند بودند و .  يک نماينده در ھيات مرگ  حاضر بودند
نيری شروع کرد که ما ھيات عفو امام  ھستيم و .  بقيه با لباس معمولی 

ميخواھيم ببينيم کسانی که مستحق عفو ھستند و کسانی که نيستند را بندشان 
گفت کمونيست ھستی؟ .  قبول داری؟ نه.  خوب اتھام؟ گفتم اقليت.  جدا باشد

چند سال است .  گفتم نه، چون سوادم در اين حد نيست که کمونيسم را بشناسم 
م%قات حضوری .  تا حاa مرخصی رفتی؟ نه .  ۶٠که زندان ھستی؟ از سال 

گفت چرا ؟ گفتم مسئله شخصی .حاضری مصاحبه کنی؟ گفتم نه .  داشتی؟ نه
گفت تو ھم کافری و .  حاضری انزجار نامه کتبی بنويسی؟ گفتم نه .  است

. گفتم من نگفتم کافرھستم.  وقت ما را بيخود تلف ميکنی و حکمت اعدام است
بعد اشراقی شروع کرد به سوال .  شما ميتوانيد ھرچه دلتان ميخواھد بگوئيد

در پايان از من پرسيد شما به اتھام .  ھمان سواaت دوباره تکرار شد.  کردن
دستگير شده نزديکتری يا به اعتقادات خانواده؟ دانستم که لبه مرز مرگ 

مرا بردند بيرون در .  گفت ببريدش.  گفتم به خانواده نزديکترم.زندگی ھستم 
ميديدم که بعضی از رفقا را در .راھرو واحد اصلی و سمت راست نشاندند 

انھا که .بعد از حدود يک ساعت ھمه ما را بلند کردند .  سمت چپ نشاندند
سمت چپ بودند بطرف ته سالن زندان وما را بسمت بند يک گوھردشت 

 نفر فقط شش نفر اينجا ٢٠ديديم از . ما شش نفر را در اطاقی جا دادند .  بردند
 نفر بقيه ھمين امروز ١۴با ردوبدل شدن اط%عات پی برديم که آن .  ھستيم 

بعد .نفرت تمام وجود ھمگی را فراگرفت، البته ھمراه با ترس .  اعدام شدند 
از چند ساعت در اطاق باز شد و ناصريان پرسيد نماز ميخوانيد ھمگی گفتيم 

من و جليل شھبازی را  روی تخت .  گفت چشم بند بزنيد بيائيد بيرون.  نه 
. خواباندند  و چنان زندند که دست بديوار قادر به ايستادن و راه رفتن نبوديم 

جليل را که ديگر ما نديديم تا اينکه ناصريان آمد .بقيه ھمگی قبول کردند 
نفری شده بوديم برد به دستشوئی و گفت اين ٢٠وھمه اطاق را که حاa حدود 
دو باره .شما ھم ھر کدام ميخواھيد بفرمائيد .  خون جليل است خود را کشت

بعد از .از نو روزی سه نوبت دستشوئی، غذای بخور نمير بدون ھواخوری 
يکی .  در اطاق باز شد و چھره منحوس ناصريان ظاھر شد.  چند روز آمدند

 نفر شديم که دوباره ١٣در مجموع .  يکی پرسيد مصاحبه ميکنی من گفتم نه 
حاصل اين .برای مصاحبه کابل خورديم، اگر چه ھيچ وقت مصاحبه نکرديم 

 نفر زندانی بود و بعد ٢٠٠جنايت ھولناک در زندان گوھردشت باقی ماندن 
 .نفر بود ١٢٠ھا شنيدم که حاصل اين جنايت در اوين ھم زنده ماندن 

من در اينجا  مطلب را به پايان ميبرم ياد تمام آن عزيزان که حتی معلوم 
خاک سپرده شدند، گرامی ميدارم و خود را وام دار تحقق   نيست در کجا به

 يادشان گرامی و راه شان پر رھرو باد .  آرمانھای آنھا ميدانم
دمکراسی واقعی ھر سيستمی و ھر رژيمی را بايد در برخورد با 

شان جستجو کرد وگرنه در حرف ھمه جنايتکاران خود را دمکرات   مخالفين
 .ميدانند 
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نبرد و وضعيت زنان :گزارشی از يک شاھد 

  ۶٧زندانی  سياسی درسال 
 

 مينا زرين
 
 

 در گردش زندگی بند، ھيچ تغييری را ۶٧ به پايان رسيد و نوروز ۶۶سال 
پديد نياورد، نه شاد باشی و نه حتی شيرينی ھای دست ساخته از خرما و 

گستردگی و تجمع زندانيان که به تناسب زمانی گوناگون در تقابل با .  انجير 
دستگاه سرکوب حاکم بر زندانھای رژيم جمھوری اس%می آبديده شده بودند و 

گويی ھزاران .  حاضر به تسليم نشده بودند، بر مقاومت پا فشاری می کردند
چشم زندانی به ھم دوخته شده بود که  شور آرمان بر سر داشت و آماده ی 

 !بيشترين گذشت بود
در ھر نوروز مرور گذشته را در برنامه ھای خود در سر می پروراندم، 
چرا که نوشتن اھداف ؛ با قلم و کاغذ جرمی سنگين و نابخشودنی برای 

در انديشه ھايم ؛از دستگيری و بازجويی توسط اکبر .  سيستم زندان داشت
 که با گلوله ھای ۶٠خوشکوش در منطقه نازی آباد ؛ تا اعدامھای شبانه سال 

 و سينه خيز ھای حاجی داود رحمانی ؛ ٨سربی سينه مخالفان را دريد؛ تا بند 
تاشورش در زندان  انفرادی ، ايزوaسيون  گوھردشت aجوردی و حاج داود 
رحمانی، نامھايی که فراموش نخواھد شد؛ تا شکنجه روانی مکرر با اذان و 
گفتارھای نحس عبرت آميز دينی شان برای تواب سازی ؛تا مخملباف شکنجه 
گر با کارھای ھيز و کثيف اش برای شکستن مقاومت ؛ تا حجاب اجباری و 
چادر سياه بر سر کردنمان توسط ميثم و اينک سالن يک در بسته آموزشگاه 

 !با  تمامی محدويت ھا وپرسش و پاسخی مبنی بر سن ،حکم و اتھام 
 آموزشگاه ٣ به بند باa،  سالن ۶٧مدتی بعد از سال جديد ، اوايل فروردين 

 به اعتراض سنگين بودن ديگ ٣در ھمان دوران زنان سالن .  آورده شديم
غذا، از آوردن غذا خودداری و تعداد بسياری دست به تحريم و نوعی 

در بدو ورود ما اين اعتصاب  با موفقيت پايان يافته .  اعتصاب غذا زده بودند
و زندانبان مسئول آشپزخانه ديگ ھای سنگين را به طبقه سوم آورده و پشت 

 .در می گذاشت
اين ماه ھميشه مصادف با .  طولی نکشيد که ماه رمضان آغاز گرديد 

زنان چپ، .  درگيری، اعتراض و نگرفتن غذای ماه رمضان در سحر گاه بود
 نوبت مرسوم غذا داده شود غذای سحر ٣سالھا به اعتراض اينکه بايستی در 

را به بيرون ميدادند و زندانبان ھمچنان بی توجه ھر سحر غذا را وارد بند 
کرده و ھر روز کارگری بند، صبح زود اجبارا از خواب بر می خاست و آن 
را به بيرون ميداد و ھر روز کارگری وظيفه داشت ،اعتراض خود را اع%م 

در اين مورد زنان مجاھد ھمکاری .  و سه نوبت غذای مرسوم را گوشزد کند
غذای تعداد روزه دارھا و زنان بھايی .  خوبی با اين اعتراض پيش رو داشتند

را از آن ديگ بزرگ و سنگين که ظاھرا مسی بود برداشته و بقيه را پشت 
در واقع سالھا زنان چپ يک ماه چيزی بنام غذای زندان را .  در می گذاشتند

 .....نداشتند 
 روزھا از پی ھم می گذشت و با داشتن امکان ھواخوری تن و ٣در سالن 

جانمان را به گرمای نويد بخش بھاری رھا ساخته و ھوا و آفتاب را با جان 
روزنامه ھای ھميشگی کيھان و اط%عات بدستمان .  ھای تشنه می بلعيديم 

کتابھايی که .  می رسيد و کارگری به نوبت آن را در اتاقھا پخش می کرد
بدستمان مخفيانه رسيده بود را دست نويسی می کرديم که مبادا در يورشی 

کتابھا جمعی خوانده می شد و درباره آنھا بحث .  بنام گشتن بند از دست رود
 می کرديم

 ما  بازيگوشی ھای ھميشگی و خالی کردن انرژی مان را سر توپی که به 
داده شده بود در حياط  زندان زنان خالی می کرديم و دو گروه واليبال را 
تشکيل داده بوديم که فروزان عبدی فروتنانه و بدون برتری و خوش دست به 

او .  ياران می آموخت و من و ما از اين زن قھرمان واليبال ،می آموختيم
. ھمچنان تا موقع اعدام شور آرمان در سر داشت و آماده بيشترين گذشت بود

 رابطه بسيار خوب و صميمی با زنان چپ در ٣اين زن و زنان مجاھد سالن 
چھره آن زنان خبری از رفتن را داشت .  حيطه کارگری و اعترضات داشتند

 .و من آنان را ھمچنان زنده می بينم
ھنگامی که به حياط می آمديم پاسدار زنی در گوشه ای به  قصد مچگيری  

کرديم و  مراقب  ما بود و گاه که گورش را گم می کرد از فرصتی استفاده می
به نوبت با بند يک پايين که ميانش حصاری کشيده شده  بود، ارتباط برقرار 

اين زنان ورزيده، سوراخی به اندازه يک دھان دربدنه حصار .  می کرديم 
 . باز کرده بودند که می توانستيم به نوبت با بند يک در بسته حرف بزنيم

ازديدنش پر .  نوبت من شده بود از بند يک زنان مريم سارا پاکباز را خواستم
لنينيست شده   -در حين صحبت بمن گفت که مارکسيست .  در آورده بودم

است، او اعتقاد به اين راه دارد و بسيار خرسند است که اين منش و آرمان را 
چيه؟ :پرسيدم .  اما در چھره اش غباری ازغم بود.  انتخاب کرده است

تقريبا ھمه اتاق او را بايکوت کردند و من آرزو کردم که  به بند ما، :گفت 
مريم .  درسالن ما، زن مجاھدی بود که  نماز نمی خواند.   ، آورده شود٣سالن 

او .  پاکباز گل خوشبوی زنده من، ناآرام و از جو اتاق بسيار ناراضی بود
 ماه گاودانی يا قبر حاج داود را سرافرازانه طی کند و اينبار ٩توانسته بود 

 از مارکسيسم دفاع ۶٧مريم در دادگاه  .  ھم  با  آزمونی ديگر روبرو بود
مريم و .  ياد او ھمچون مرواريد در صدف ، در من نھفته می باشد.  کرد

 . سربدار شدند۶٧تمامی ھم اتاقی ھايش در تابستان 
در آن روزھا، مرگ و اعدام ، چون بختگ طاعون به نسل ما فرود آمده 

يک نسل سر بدار می شد تا خمينی جام زھر را با خيال راحت بنوشد و . بود 
اين جام زھر چه  داروی شفا بخشی بود که  زن کشی و مرد کشی را با خود 

ساله که در بيرون از زندان مادران ،پدران ٨ف%کت جنگ . به ھمراه داشت 
بار با پايان جنگ،  و خانواده ھا  را به کام بمب و موشک کشانده بود، اين

کشتار به سراغ رويش نوين جوانه ھا که در زندان پر سن و سال شده بودند، 
.آمده بود  

 شروع عمليات فروغ جاويدان رقم بااز شوخی سرنوشت، پايان جنگ  
ترانه اندک اندک جمع مستان می رسد، مدام از تلويزيون رژيم پخش .  خورد
 ھمان روز ھای اواخر در.  بوی مرگ و خون به مشام می رسيد.  می شد

 اع%م شد تا اط%ع ثانوی م%قات،نامه،بھداری و روزنامه ١٣۶٧مرداد ماه 
تلويزيون را پاسداران زن فاتحانه و مستانه از بند ھا خارج .  قطع خواھد شد

ھای چند نفری    زنان را در دسته٣کردند و دوستان پرخروش مجاھد سالن 
در اولين روزھا وسايلشان در وسط بند مثل اسيران .  از بند خارج می کردند

. اما در روزھای بعد  با جديت کليه وسايل خارج می شد.  تلنبار می شد
چشمان پر سوال مانده ھا  در بند و چشمان پر نگران رفته ھا نشانی از 

رنگ چھره پريده مان اضطرابی داشت که کام% .  دوباره نديدن ھا بود
 ٣٢زنان مجاھد حدودا  .  غريزی و عکس العمل طبيعی بدن را در بر داشت 

 نفر بودند  که از بند خارج می شدند و به نا کجا آبادھای ھمين زندان ۴٠تا 
 ٢ و ١در ھمين روزھا دختری را به پله ھای منتھی به بند . فرستاده می شدند

او تعريف کرد که دادگاه است و گروه گروه دارند اعدام می .   آوردند٣و 
او خبر داد برای او اعدام مصنوعی بر پا کردند، چرا که يک برادر و .  شوند

 به او گفته بودند برو و .سالھای پيش اعدام کرده بودنديک خواھر او را در 
 !! برای بقيه تعريف کن که عاقبت کار شما ،عليه ما چيه

پاسداران .  دادگاه صحرايی داخل بند زده شد!!  تعادل پيشين به ھم خورده بود
 ٢اتھام؟   –  ١زن با چادر وارد اتاقھا می شدند و يک به يک سوال می کردند،

نماز می خوانی؟ و زنان چپ يکی يکی   -  ٣حاضر به مصاحبه ھستی؟   -
دست آخر .  جواب اتھام را ميدادند و ھيچکس حاضر به مصاحبه نمی شد

پاسداران زن با نيشخندی بند را ترک می کردند و ما ھم شروع به خنديدن 
پاسدار زنی که .  می کرديم که اينبار ھم شاھد درمانده شدن ما نخواھيد شد

صحنه را ديده بود با کينه توزی و سنگ دaنه گفت حاa بخنديد، نوبت ما ھم 
می رسد و بعد از رفتن پاسدارھا ما دوباره می خنديديم و کتايون داد اميری با 

او، آقا جان يک جوری ميگه که ھنوز نوبتشان "لھجه گيلکی می گفت 
مادر کتايون، او را با رختشويی و کار کردن در خانه ديگران   -"نرسيده

 با ھمه تلخکامی زندگی، لبخند زيبا و پر انرژی اما کتايون.  بزرگ کرده بود
بر لب ھای کلفت و بزرگش می نشست و ما از شادی او که دستھای تپلش را 

تبديل می کرد   صحنه پر خنده ايی  بهبه ھم می ماليد و صحنه ھای عذاب را  
 ٢کتايون در زندان خودش را چپ معرفی کرد ولی اتھامش .  می خنديديم،

از بند برده شد و بعد از بيست سال فھميدم او را .  اقليت بود  -اتھامه مجاھد 
ياد او ھمچون مرواريد در صدف، در من نھفته .  در زندان رشت اعدام کردند

 .است
بعد از رفتن زنان مجاھد، تعدادی از چپ ھا از طيف ھای مختلف را از بند 

سری به دادگاه می   - زنان ، سری ٣آزاديھا در بند يک آموزشگاه و بند 
از آنھا اتھام ، .  بردند و مرحله ی جدی و فشرده ای برای زنان چپ آغاز شد

دو زن از حزب توده در دادگاه ،اع%م اعتصاب .  نماز می خوانی پرسيده شد

 )۶٧نامه کشتار  ويژه(
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غذا در آن تابستان سوزان کردند و پنج بار ش%ق، ھر بار پنج بار بر جانشان 
بچه ھای اقليت، پيکار، رزمندگان .  زده می شد تا شرط قبول نماز را بپذيرند

ھمچنين تعدادی از زنان آزادی را که .  حکم ارتداد و کابل تا نماز را گرفتند
به دادگاه برده بودند آنان ھم روزانه ش%ق می خوردند، دنبال شيشه يا وسيله 
ايی بودند تا بتوانند خود را بکشند، چرا که مردن از تحمل کابل بسيار راحت 

سرکوب تعدادی پذيرفتند که نماز بخوانند ھر چند که ھيچگاه به درگاه . تر بود
 و اس%م دوa و چھارa نشدند، اما در حياط خوری شاھد آنان بوديم و شکنجه

که به آسايشگاه انفرادی آورده شدند و آنان سرخورده و بسيار شرمگين از 
 .قبول اين خود ناميده، اجبار شده بودند

ک با سر و کله و شکلک نشان می دادم که آرام باشد و   -به دوست عزيزم م
بی شک با او احساس ھمدردی می کردم و به او نشان می دادم ھنوز دوستش 

 تکه تکه شدن و ذوب شدن اما اگر خودم ھم جای او بودم ھمان احساس.  دارم
ما زنان چپ .  نماز نخواندن جزو پرنسيب ھای ما شده بود.  را می داشتم

،نجس ھای زندان رژيم اس%می بوديم که برروی دمپايی ما مثل اسيران 
 عقايدمان بخاطرع%مت زده می شد و با ع%مت ضربدر زرد رنگ ما را 

ما سالھا غذای ماه رمضان را بعنوان اعتراض به .  دشنام و تنبيه می کردند
جزو آخرين نفرات و گروھھای زندانيان بوديم که توالت .  بيرون داده بوديم

جدا و حمام سرد را تجربه کرديم و در حمام ھای خالی و پراز قارچ زندان 
مخوف قزلحصار بروی ما تف می انداختند و ما را لعن و نفرين کرده بودند 

موقعی که زنان .   که بعد از حمام تمام ديوار از نجاست ما آبکشی می شد
چپی را در تابوت ھا نشانده بودند، ما عھد و پيمان بسته بوديم که نماز 

 .نخواھيم خواند حتی به قيمت سخت ترين شکنجه ھا
روزھا با شتابی بی وصف سپری می شد وجنب و جوش در زندان اوين   

کار بازجوھا،شکنجه .   روال و ثبات خود را پيدا نمی کرد
حتی  بعضی از روزھا غذای .  گرھا،پاسدارھا،زندانبانان شلوغ  و زياد بود

بخاطر .  داده شده مرسومی به غذای سرد وماسيده پر از روغن تبديل می شد
اينکه زندانبانان وقت و زمانی پيدا نمی کردند که سر وقت تعيين شده غذا را 

در آن روزھا کام% می دانستيم که دادگاھھا با شدت و حدت به  .  بما برسانند
يکی از اين روزھای مرگ با يکی از رفقای عزيزم .  صد شتاب رسيده است

 نشسته بوديم و به آبی آسمان به افق دوری نگاه ١١٠ھای اتاق  پشت پنجره
می کردم که به ديوار غربی اوين ختم می شد، به آن سمتی که چند ماه قبل 
خانواده ھا برای جشن سيزده بدر به پشت ديوار و باaی تپه ھا آمده بودند و 

در .  با تکان دادن م%فه ھای رنگی جشن سيزده بدر را با ما تقسيم کرده بودند
آن افکار بوديم که رگباری از گلوله با شدت و حدت شنيده شد و لحظاتی شايد 

از .   ثانيه صدای هللا اکبر وحشيانه زن و مرد پاسدار بگوش رسيد٣٠بعد از 
چرا که حتی نوع مرگ را .  آن به بعد حدس زديم که پس تيرباران خواھيم شد

اين رژيم وحشی اع%م نمی کرد و بايستی با ورزيدگی چندين ساله خود حدس 
اما اين حدس در خارج از کشور به يقينی ديگر تبديل شد که ھمه را .  ميزديم

 .سربدار کردند
گويی ديوارھا لخت . آموزشگاه از زنان مجاھد نزد ما خالی شده بود٣سالن 

در بند پچ .  بعضی از اتاقھا کام% خالی از چھره و سکنه شده بود.  شده بودند
ھر جمعی که سالھا در باورھا و ناباورھا سخت دلی و .  پچی شروع شد

ديگر م%قاتی در کار نبود .  سماجت را  ياد گرفته بود ،با ھم به سخن نشستند
که وقت تجزيه و تحليل از حرفھا و اشارات خانواده ھا باشد و ھيچ حرف 

در جمع ھای .  ما مانده بوديم و زندانبانان .  اميدوار کننده ای ھم در کار نبود
 -  ٣بگوئيم نماز نمی خوانيم   -  ٢اتھام را بگوئيم   -  ١کوچک تصميم گرفتيم 

مصاحبه عليه گروھھای دستگير شده حتی به قيمت اعدام شدنمان نکنيم، 
. شد تر می اندشيه مرگ که ھر زمان در خطر آن بوديم برايمان ملموس

حال که چنين است، اگر مينا به رغم ميل اش اعدام .  احساس آرامشی داشتيم
اگر مينا .بشود، بگذاربگويند که برای عقيده اش از اين طوفان در امان نماند

به علت نماز نخواندن اعدام بشود بگويند که او نماز خوان نبوده،او تسليم 
ايدئولوژی اس%می نشد و به مصاف  رژيم جمھوری اس%می رفت، بگذار 

 !!!بگويند مينا پايداری کرد وبس 
البته من گرامی ترين مرده ھايم را با چھره زنده شان با پژواک عمل و  

آنھا در من زندگی می کنند ھمچنان که شايد خود تا .  گفتارشان در ياد دارم
 اما به کدامين حق مرگ را برای ما می خواستند؟؟. دير گاه  زنده باشم

 شب ١٠در يکی از شبھايی که می دانستيم اعدام قطعی است ، ساعت  
زندانبان به داخل بند آمد، صدايم کرد، سکوت در پله ھا صدايی را بوجود 

صدای دمپايی لنگه به لنگه ام، خش چادرم و سعی و ت%شم که پله .  می آورد
نفسم را پشت چادر خش خش شده ام . ھا را به درستی به پايين بروم می رسيد

به دفتر بند .  پنھان کردم تا پاسدار زن آرزوی ترس بر من را به گور ببرد
ھيچکس در جايی نبود و سکوت و .   رسيدم٣ ، ٢ ،١خانم رحيمی مسئول بند 

پاسدار مرا با خدعه و نيرنگ به داخل دفتر ھدايت کرد و گفت .  تاريکی بود
مردی پشت ميز نشسته بود شلوار پاچه گشادی بر تن .....  برو تو 

کمی کمر و باaی .  داشت،پاھايش از ھم باز و بسيار بد در صندلی نشسته بود
تنش را به عقب داده و باaی رانش به بيرون زده بود، با صدای جا افتاده و 
مسلط خود را معرفی کرد، من زمانی نماينده وزارت اط%عات در زندان 

عکس العملی نشان .  ما می خواھيم به وضعيت زندانيھا رسيدگی کنيم.  ھستم
 ١٠بسيار عادی جواب دادم،اقليت و .  اتھام و مدت محکوميت را پرسيد.  ندادم
انزجار می دی؟ گفتم انزجار :  پرسيد.   سال٢٧گفتم :  پرسيد چند سالته .سال

،از زير چشم بند کام% او را احساسش می )  محکم و با قاطعيت (  نمی دم 
سرش را به طرف ديوار سمت راست برگرداند و .کردم، يک پف ف ف کرد

 .کمی مکث کرد،منم عادی با داشتن چشم بند مستقيم بطرف او نگاه  می کردم
ديگه برات شوھر پيدا .  بيا برو بيرون ن ن ن:نمايند وزارت اط% عات گفت 

من و زمانی .  ھمچنان مستقيم نگاه اش می کردم.  جوابی ندادم.  نمی شی ھا
نماينده وزارت اط%عات ھر دو درجا می زديم، از بازی که در آن ھمبازی 

او می بايست بر فشار .  نمايشی کوتاه براه انداخت.  نمی يافت دست کشيد
سرش را پايين انداخت، گويی چوب کبريتی را از aی شلوارش می .بيفزايد 

دوباره دشنام ھمچون  تازيانه بر سرم فرود آمد و فرياد .خواھد بردارد
بدبخت بيا :  زد،کارمان گاه مسخره می شد، سرکوفتم می زد و دوباره گفت 

برو بيرون ديگه برات شوھر پيدا نمی شه ھا ھا ھا، در حين نفس نفس زنان 
تا حاa فکر می کرديم  اين پير چريکھا و پير و پاتالھا :که فرياد می زد  گفت 

 ....به شما خط می د ھند اaن می فھميم شما ختم روزگاريد يد يد 
شب دير وقت ھمه ظاھرا .  به پاسدار زن دستور داد مرا به بند خود برگرداند

ت که چند سال از من بزرگتر   -به سراغ دوست قديمی ام م .  خوابيده بودند
 ھمسرش را اعدام کرده بودند و خود او را به بايکوت اجباری ۶١بود و سال 

دلم می خواست سرم را بروی کتفش .  زن جد ی بود .  وادار کرده بودند رفتم
 -برايش تعريف کردم و به او گفتم ،م.  بگذارم و نمی دانم شايد اشک بريزم 

اگر می .  اعدام بکنند)  صغری ھا (  ت ،شايد می خواھند شما را زودتر از ما 
او در اين مواقع حرفی نمی زد، .  خواھند، ببرند ،  دلم  می خواد با ھم بريم

ولی نگاه نگران محبت آميزی به حال و رفتارم  نشان داد و گفت حاa برو 
اما من ديگر کار را پايان يافته می ديدم و با انديشه .  بگير بخواب تا فردا

اين اولين بار نبود که از شخصی چون .  مرگ نزديک، جانم را فرا گرفته بود
در دادگاه چند .  زمانی نماينده وزارت اط%عات اين اراجيف را شنيده باشم

 ھم نيری رئيس دادگاه در کنار بازجو و چند لمپن و aت ۶٠دقيقه ای سال 
اينبار من و .  اين حرف را زده بود که موجب خنده و مزاح ديگران شده بود

آن زمان برای مدت محکوميت ام اين اراجيف گفته شد و .  زمانی تنھا بوديم
اaن موقع غائله داستان ،رژيم برای ما بنگاه شادمانی و نگرانی باز کرده 

دلم می خواست حداقل چيزی را می فھميدند يا در آنجا به زمانی تفھيم و .  بود
نشان می دادم که اين مسئوليت فردی است و ھر کس مسئول برخورد 
کارھای خود است و بھای رنج و درد و خون ھای ريخته شده را با خود 
خواھم داشت و با ترساندن ،تحقير و شکنجه و کابل به خواسته ھای شما تن 

 .نخواھم داد
ما زنان چپ، راه کارگر، اقليت، رزمندگان ، پيکار و غيره تصميم  گرفته  

بوديم که در مقابل پرسش ھای آنھا ،پاسخی کوتاه بدھيم، چرا که تجربه مان 
ثابت کرده بود ھر چقدر بيشتر حرف بزنيم خودمان را به درد سر خواھيم 

 .پس ھر رفتار من می توانست تا اندازه ای موضوع را پيچيده کند. انداخت
در اين روزھای مرگ و زندگی که ھمراه با ماه محرم بود، تعدادی از زنان 
چپ با اتھام ھای مختلف تشکي%تی از بند خارج شده و به حکم ارتداد و 

بند در التھاب خاص خود که .  نخواندن نماز به آسايشگاه انفرادی برده بودند
زنان .   ديگر از نامه، م%قات،رزونامه، تلويزيون خبری نبود، قرار داشت

چپ که ھم نظر بوديم در يک اتاق بزرگ جمع  شديم و يک رفيق که حافظه 
بسيار قوی داشت و بعد از سالھا زندان، گنجينه مغزی او، برای ما 
رومانھايی را که قبل از دستگيری خوانده بود ھر شب مثل شبھای ھزار و 

رومان رومن روaن  بنام جان شيفته بھترين تاثير .  يک شب تعريف می کرد
زنی مستقل و آگاه که بر شرايط تحميلی تسليم نمی شد و بر .  را بر من داشت

 .خ%ف جريان آب شنا ميکرد 
در ھمين حين از بند يک پايين در بسته تمامی زندانيان زن را با تدابير امنيتی 

دلم برای ياران و .  به گوھردشت بردند و بعدا از چند مدت آنھا را بر گرداندند
يارانم که بھترين روزھا و سالھای مبارزه را در سلول و بند اوين،قزلحصار 
و گوھردشت گذرانده بوديم، می تپيد و اميد می رفت بتوان سرانجام ياران را 

 .دوباره با ھمان شور و نشاط می ديدم
او يکسال .  سپيده يار ديرين خوب من کجاست آيا می خواھند او را اعدام کنند

 در زندان بود و بعلت نپذيرفتن ۶٠و نيم تعليقی از سال 

٢۴در صفحه   

 )۶٧نامه کشتار  ويژه(



 ٢۴ ۶۵٣ شماره  ٩٢نيمه  دوم  شھريور     ٢۴

 به خاطر مرگ آن کس،
  که برای صلح مبارزه می کرد

 
 آنکه تسليم نشد
 .نابود شده است
 وآنکه نابود شد،

 .                       خودرا تسليم نکرده بود
 دھان ھشدار دھنده

 پر ازخاک شد،
 و ماجرای خونين،

 .آغاز
                        برمزار رفيق صلح

 .                             فوج سربازان پای می کوبد
 

 پس آيا مبارزه بيھوده بود؟
 

                               اما، مبارزی که نابودشد
 به تنھائی نمی جنگيد

                                                و دشمن، ھنوز
 .پيروز نشده است

 
 برتولت برشت

ی يکی از زندانيان سياسی  نوشته  
 بازمانده از دھه ی شصت

 
 پرواز می کند 

 پرنده ی سياه شوم
 برفرازسرآن

 بيضه نشستگان اميد
 روندگان راه آرزو

 ومن چقدر از بنز زرد متنفرم
 من از مرداد

 من از شھريور
 وای اگر در پائيز
 وای اگردر آذر

 ومِن نيمه جاِن اثيری
 چه بايد می کردم آنگاه

 که آن رونده ی شوم زرد
 مرگِ در چنته را 

 در ميان آن بيضه نشستگان
 در سخاوت تمام

 بی تبعيض
 تقسيم می کرد

 کابوس مدام من اما
 بی رحم تر از چنگال مرگ

 گلويم را می فشارد مدام
 که من از بنز زرد
 که من از مرداد

 که من از شھريور
 بيزارم
 بيزار

 و من در اين نفس کشيدن نفسگير
 دوره می کنم ھر سال

 مرداد و شھريور و بنز زرد را
 ه... آ 

 چون شھريار شھر سنگستان 
 سر در غار کرده می پرسم

 که آيا مرا اميد رستگاری نيست
 و غار را پاسخی است اما

 اری نيست 
 اری نيست

 
  فرعی چھارده١٣۶٧تابستان 

محسن مسئول صنفی بند که به شوخی مامان محسن صدايش می کرديم از 
شيرينی پايان .  انباری کوچکش شک%تی درآورد و در ميان بچه ھا پخش کرد

ھمه خوشحال .  شيرينی پايان جنگی که ھشت سال به درازا کشيده بود.  جنگ
اما در اين ميان چه کسی می دانست که تا چند روز ديگر قرار است .  بوديم 

 . زھری به کاممان کنند که تلخی اش تا ابد خود را تکرار خواھد کرد
در فرعی چھارده گوھردشت که از بندھای تنبيھی زندان بود، تلويزيون 

ھواخوری و م%قات را روزھا قبل از پايان جنگ قطع کرده .  کوچکی داشتيم
 . بودند 

اخبار فروغ مجاھدين رسيده بود و در ميان .  روزھای نخست مرداد بود 
برايمان تعجب .  تعجب ما اخبار اين عمليات از تلويزيون ھم پخش می شد

 . برانگيزتر اين بود که چرا تلويزيون را از بند نمی برند 
بويژه .  فضای فرعی در تابستان بسيار خفه و سنگين بود.  مرداد گرمی بود 

اينکه پنجره ھای بند رو به شرق بودند و خورشيد مستقيم به پنجره و نرده 
ھای پھن افقی روی آن و از aی نرده ھا به درون می تابيد و نرده ھای آھنی 

 سال و ٧شرط زندان مبنی بر ھر نوع مصاحبه تا به حال که 
آنان يعنی زنان موسوم به آزاديھا تاوان .  اندی از آن می گذرد زندانی بود

مقاومت را اينگونه پرداخت می کردند و سرپيچی شان از شروط تحميلی 
 .زندان و زندانبان و رژيم اکنون آنان را به نامعلوم ھا سپرده بود

  صدای به رگبار بسته شدن زنان و مردان آزاديخواه را ۶٧زنان چپ سال 
از تپه ھای اوين شنيدند، خبر دادگاه ھای مرگ مردان و سربدار شدن آنھا و 

ما در يک حصار و در دره ای از سيم خاردار .  خالی شدن زندان را شنيدند
که عزيزانمان را برده بودند قرار گرفته بوديم، حلقه محاصره تنگ تر می 

 .شد و ما را در يک تنگه واقعی مرگ قرار داده بودند
اما در ميدان  برخورد منافع و مسئوليت مان بعنوان  يک زندانی چھل و  

  زن از تماي%ت ٨۵.  اندی روز مقابله کرديم و نه گفتيم ،بانگ سخن سر داديم
گروھی متفاوت و با نگرش ھای محتلف به مارکسيسم، در يک تصميم جمعی 

 ٣زنان سالن .  اگر ھم ما را بکشند،ما مصاحبه نخواھيم کرد.  قاطع بودند
 زنان اکثر قريب به ٢سالن .   زن از بند خود شدند٣٢آموزشگاه شاھد رفتن 
سالن يک تنبيھی خالی از سکنه و تعداد قابل توجھی .  اتفاق حلق آويز شدند

 دراونيفورم ۶٠ ھمچون سال ۶٧زن زندانی سياسی سال .  حلق آويز شدند
زندانبانش يعنی در چادر سياه، بی چھره و پوشيده در کفن سياه چادر به قتل 

 !!گاه و محل اعدام برده شد
 

)اعظم(زنانی ھمچون مريم پاکباز، فروزان عبدی، مھين قربانی، شھربانو
،اشرف فدايی، مھری و سھي%        رحيمی،شورانگيز،مريم گلزاده 

بی پروا ھمچون تکه ....  غفوری،مھری قنات آبادی ،کتايون داد اميری و 
ھای  گداخته سنگ از آتشفشان نفس شان از سينه خارج شد و جانشان در 

 .پوشيدگی چادر سياه  سر بدار شد
 بر تصميم جمعی خود مبنی بر ۶٧ زندان اوين در تابستان ٣زنان چپ سالن 

  زن ٨۵شويم ،پايدار ايستادند واين صدا و تصميم  می ميريم ولی تسليم نمی
 .  زندان اوين بود٣در سالن  

 می گويد،ما ھنوز زنده ايم و با پتانسيل فعلی مان با سر ۶٠تاريخ زنان دھه 
 را باز گشوده،نگاه خواھيم ۶٠کشی، گستاخی پرونده ناگشوده کشتار دھه 

داشت و در آزمون ھای تاريخ فرياد می زنيم اگر به مرز فراموش کردن 
برسيم ،مرزھای آزادی و رھايی و عشق به ھمنوع وارد خانه ھا نخواھد شد 

 !!و دوباره کشتار ھا تکرار خواھد شد

٢٣از صفحه    

٢۵در صفحه   

 )۶٧نامه کشتار  ويژه(



 ٢۵ ۶۵٣ شماره  ٩٢نيمه  دوم  شھريور     ٢۵

 نغمه در نغمه ی خون غلغله زد، تندر شد
 شد زمين رنگ دگر، رنگ زمان ديگر شد

 
 چشم ھر اختر پوينده که در خون می گشت
 برق خشمی زد و بر گرده ی شب خنجر شد

 

شب خودکامه که در بزم گزندش، گل خون -  
 زير رگبار جنون جوش زد و پر پر شد

 
 بوسه بر زخم پدر زد لب خونين پسر
–آتش سينه ی گل، داغ دل مادر شد  

 
 روی شبگيرگران، ماشه ی خورشيد چکيد
 کوھی از آتش و خون موج زد و سنگر شد

 
 آن که چون غنچه ورق در ورق خون می بست

 شعله زد در شفق خون، شرف خاور شد

 
 آن دaور که قفس با گل خون می آراست

 لبش آتشزنه آمد، سخنش آذر شد

 
 آتش سينه ی سوزان نوآراستگان
 تاول تجربه آورد، تب باور شد

 
 وه که آن دلبر دلباخته، آن فتنه ی سرخ
 رھروان را ره شبگير زد و رھبر شد

 
 شاخه ی عشق که در باغ زمستان می سوخت

 آتش قھقه در گل زد و بارآور شد

 
 عاقبت آتش ھنگامه به ميدان افکند

 آن ھمه خرمن خونشعله که خاکستر شد

 .غروب روز چھارم مرداد تلويزيون را از بند بردند . به شدت داغ می شدند
در آن فضای ملتھب خبری رسيد که تعدادی زندانی را از مشھد به 

صداھای گنگی به عنوان خبر در گوشھايمان می پيچيد از . گوھردشت آوردند
يک احتمال دور، از کشتار و قتل عام زندان؛ اما کمتر کسی به آن بھا می داد 

البته ھمه می گفتيم که از اينھا بعيد نيست اما با اين .  و آن را جدی می گرفت
 .وجود باز ھم کسی باور نمی کرد

  صبح١١ ساعت ١٣۶٧پنجم مرداد 
صدای باز شدن درب آھنی بزرگ حياط بند که به محوطه ی بيرون از بند و 

. به پشت پنجره آمديم .  خيابان کنار آن باز می شد توجھمان را جلب کرد
. تعدادی زندانی را به داخل حياط آوردند.  تابش شديد آفتاب چشم را می زد

اينھا ھمان زندانيانی بودند که از مشھد به .  چھارده نفر بودند .  شمرديم 
به داخل دستشويی .  آنھا ھمگی بدون چشم بند بودند.  گوھردشت آورده بودند 

حياط بند می رفتند ؛ وضو می گرفتند و بيرون می آمدند و در ھمان حياط بند 
آخر .  چشمانمان می ديد اما دلھامان ھنوز باور نمی کرد.  به نماز می ايستادند

اين چه نمازی است که اينگونه و بر روی آسفالت حياط زندان بايد خوانده 
شود ؟ ھمه با چشمانی باز و در سکوت از aی نرده ھا به تماشا ايستاده 

صدايی از کسی .  می خوان اعدامشون کنند :  يکی در آن ميان گفت .  بوديم 
 . نمازخواندنشان که تمام شد دوباره آنھا را از در بيرون بردند. برنخواست 

در محوطه ی بيرون حياط بند و نزديک آشپزخانه زندان سوله ای وجود 
. در حياط بند نيمه باز بود .  زندانيان را به داخل سوله بردند .  داشت 

چند پاسدار از جمله .  تحرکات بيرون به اندازه ی باز بودن در پيدا بود
پاسداری که قد بلند و ھيکل ورزيده ای داشت که زندانی ھا نامش را علی 
فردين گذاشته بودند در جلوی آنھا حرکت می کرد از سمت غرب حياط بند و 
از در کوچکی که از راھروی زندان به حياط باز می شد وارد شدند و به 

يک آمبوaنس سفيد رنگ ھم آمد و جلوی سوله توقف .  طرف سوله رفتند
 .کرد

اعدام شدگان را داخل آمبوaنس .  پس از حدود يک ساعت اعدام پايان يافت 
بعد از لحاظاتی پاسدار قد بلند .  سفيد گذاشتند و آمبوaنس حرکت کرد و رفت

فرد ديگری از اين سو به طرف او آمد در ميانه حياط بند به .  وارد حياط شد
فرد تازه وارد در ابتدا .  ھم رسيدند و به س%م و احوالپرسی مشغول شدند

خواست که با پاسدار دست بدھد که او از دست دادن امتناع کرد و پيدا بود که 
او چون در اجرای اعدام .  در حال توضيح دادن علت دست ندادن خود است

زندانيان و نيز جابجايی جنازه ھايشان شرکت کرده بود نجس به حساب می 
آمد و اگر قبل از غسل نمودن به کسی دست می زد يا دست می داد فرد مقابل 

 .ھم در اصط%ح نجس می شد
پس از دقايقی دربزرگ  حياط بند بسته و ھمه چيز تمام شد و دوباره سکوت 

 . بر حياط بند حاکم شد 
چھره ھا ھمه متفکر و در .  ديگر کسی نمی خنديد ھمه کم حرف شده بوديم 

اما کسی درست .  ھمه در انتظار رخداد و حادثه ای بودند .  عين حال منتظر
ھيچ کدام نمی دانستيم که جز دو سه نفر تا .  نمی دانست کدام حادثه و چگونه

پايان روز ھفتم مرداد در حسينيه زندان گوھردشت نقطه ی پايانی بر داستان 
 . زندگيشان گذاشته خواھد شد

اميرحسين کريمی که بچه ھا به دليل آنکه قبل از دستگيری در حوالی 
تھرانپارس دکه ای داشت او را اميرقھوه چی صدا می کردند، صدای بسيار 

امير شروع به خواندن .  غروب شده بود و ھوا تاريک.  زيبايی داشت 
 .تصنيفی از مرضيه کرد

 ديوانه ز دست عشقت تو کنونم       
 آواره چو مجنون در دشت جنونم  

 چون بگذرم از اين ره با پايای شکسته
 چون ناله کند اين دل با نای شکسته
اين آخرين باری بود که صدای دلنواز امير .  ھمه در سکوت گوش می کرديم

گوشھا ودلھايمان را نوازش می داد و اين آخرين باری ھم بود که امير می 
 .خواند

تا غروب روز ھفتم مرداد نه اميرحسين کريمی صدايی برای خواندن داشت 
و نه فرزين نصرتی و نه فردين نصرتی نه فرشيد انتصاری ؛ محسن کريمی 
؛ ابراھيم چوبدار؛ حسن فخار؛ محمد مروج؛ مسعود خستو و محسن صادق 

 .گوشی برای شنيدن...زاده 
 

 آن فروريخته گل ھای پريشان در باد 
 کز می جام شھادت ھمه مدھوشانند

 يادشان زمزمه ی نيمه شب مستان باد
 تا نگويند که از ياد فراموشانند

٢۴از صفحه    

"غزل زمانه "  

 پور رفيق فدائی سعيد سلطان

 )۶٧نامه کشتار  ويژه(



 ٢۶ ۶۵٣ شماره  ٩٢نيمه  دوم  شھريور     ٢۶
٢٨از صفحه   

٢٧درصفحه   

که اين  زنند و از اين زنند، از قانون حرف می می
اموال مال دولت نيست و دولت حق ندارد 

آشکار !  اما چرا؟.  مصوبات قانونی را لغو کند
 !افتد چون منافع آقايان در خطر می! است

ھيچ شکی نيست که در اين واگذاری چنين فسادی 
رخ داده است وگرنه وزير نيرو جرات نداشت که 

 ھزار ميليارد تومانی ١٢با اين صراحت از فساد 
در اجرای اين پروژه سخن بگويد و کارنامه سياه 

تر بکند، و تازه مساله ترس  حکومت را سياه
وزير نيرو نيز ھست که فردا ھمين فساد، در 

ھای درونی حاکميت يقه او را  تسويه حساب
 ھزار ٣طور که بابت ماجرای فساد  ھمان.  نگيرد

) که يک چھارم اين مبلغ است(ميليارد تومانی 
 نفر به دليل اخت%ل در نظم اقتصادی ۴قرار است 

طور که کرباسچی شھردار  اعدام شوند و يا ھمان
ی مواردی که بسيار کمتر از اين  اسبق به بھانه

ی  مبالغ بود به زندان رفت و در واقع ھدف ھمه
ھای جناحی بوده و  ھا تسويه حساب اين دادگاه

وگرنه تمام وجود حکومت اس%می را .  ھست
فساد فرا گرفته و منحصر به اين قوه و آن قوه ، 

 .يا اين جناح و آن جناح نيست
 نماينده مجلس از يک سوء استفاده ۵٠ھمين که 

 ھزار ميليارد تومانی دفاع کرده و زير ١٢
ی اين فساد است امضا  ای که تاييد کننده نامه
ی آشکار از وضعيتی است که  اند، يک نمونه زده

امروز کشور در اثر فساد مقامات حکومتی به آن 
ديگر دزدی و فساد در ميان .   است گرفتار شده

قدر معمول شده است که  مقامات حکومتی آن
نژاد درست يک روز قبل از پايان دوره  احمدی

 ميليارد تومان از ١۶اش،  رياست جمھوری
حساب دولت به حساب بانکی که خودش به 

ی ايجاد دانشگاه افتتاح کرده و حق امضا با  بھانه
کند و البته که اين مبلغ  خودش است، واريز می

ھزار ميليارد تومانی بسيار  ١٢در برابر فساد 
ناچيز است، و باز بگذريم از ميلياردھا دaری که 

کردش در  ھمواره صحبت از نبود اسناد خرج
ھای  نژاد بوده و بسياری از نمونه دولت احمدی

ديگر، از سازمان تامين اجتماعی که صحبت از 
ھزاران ميليارد تومان فساد است تا شرکت ملی 

ھا سر به فلک  صنايع مس که به ھر حال تعداد آن
گر اوج فساد افرادی  ی اينھا نشان ھمه.  زند می

بيھوده نبوده و .  گيرند است که در قدرت قرار می
نيست که در جريان انتخابات مجلس صحبت از 

ھای ميلياردھا تومانی برای تصاحب  ھزينه
شود و باز بيھوده نيست که اين  کرسی مجلس می

جمھوری  ھمه جنگ و دعوا بر سر کرسی رياست
 .کنند اش يقه پاره می گيرد و برای صورت می

ست  ھايی ھای قدرت فساد حکومتی يکی از ويژگی
گو نبوده و در يک  ھای مردم پاسخ که به توده

در .  باشند ھايی که از مردم جدا می ک%م حکومت
ی شکلی از جوامع  مثابه داری، به ی سرمايه جامعه

ھا حامل ھمان  طبقاتی، جدا از آن که حکومت
ھا و  ويژگی فوق ھستند، به دليل پيچيدگی

گستردگی نقش و دستگاه دولت نسبت به دوران 
ماقبل خود، فساد حکومتی به ھمان ميزان رشد 

ی آن حتا بسيار گسترده  يافته، پيچيده شده و دامنه

اما ميزان و چگونگی فساد در ھر .  گرديده است
  ھای ساختار سياسی آن کشور، متناسب با ويژگی

 .متفاوت است
داری که از حکومتی  در کشورھای سرمايه

ديکتاتوری برخوردارند، جايی که احزاب مخالف 
حضور قانونی نداشته، بسياری از نھادھا و 

باشند و حق آزادی  ھای صنفی ممنوع می تشکل
شود،  ھا رعايت نمی بيان و انديشه در آن

در ايران .  ست که ميزان فساد بيشتر است طبيعی
جدا از اين موضوع که حکومتی از نوع 
ديکتاتوری بر سر کار بوده و سرکوبی بسيار 

باشد، به دليل اين که  خشن در جامعه حاکم می
مندی از درآمد نفت، خود يک  دولت با بھره

گردد، اين فساد  کارفرمای بزرگ محسوب می
اگر در دولت خاتمی فساد بود . دوچندان شده است

ی واگذاری  توان برای نمونه به ھمان نحوه که می
ھای دولتی به بخش خصوصی، امتيازات  شرکت

گمرگی و يا تقسيم درآمد نفت به نحوی که 
نصيب نمانند،  حاکمان از جمله ولی فقيه از آن بی

نژاد به دليل تشديد  اشاره کرد، در دوران احمدی
سرکوب و بسته شدن ھمان حداقل فضای سياسی 
که در دوران رياست جمھوری خاتمی بوجود 

از سوی .  آمده بود، فساد بيشتر و فراگيرتر شد
ھای  ی جنگ نژاد به واسطه ديگر، دولت احمدی

ای و گران شدن نفت، با منبعی از  منطقه
ھای قبلی از  درآمدھای نفتی روبرو شد که دولت

ی  نوبه آن برخوردار نبودند و اين عامل نيز به
يعنی تنھا با .  خود باعث افزايش فساد گرديد

نژاد و افزايش  ھای خاتمی و احمدی مقايسه دولت
توان به  فساد در دوران دومی می)  گير حتا چشم(

نقش سرکوب و اھميت درآمدھای نفتی در 
 .گسترش آن پی بُرد

طور که گفته شد فساد تنھا در  اما ھمان
. کشورھايی که حاکمان ديکتاتور دارند نيست

داری کم و بيش به اين  تمامی کشورھای سرمايه
معضل دچار ھستند و aزم نيست که برای اثبات 

ھا و  حمايت دولت.  ھای دور برگرديم آن به گذشته
به اصط%ح نخبگان حاکم بر اين کشورھا از 

در جريان بحران )  ھا مانند بانک(داران  سرمايه
اقتصادی و انتقال اين بحران بر دوش کارگران و 
زحمتکشان، يک ک%ه برداری و شکل ديگری از 

ھا  اين دولت.  اين دزدی، سوء استفاده و فساد است
ھا با بھايی  ھر جا که توانستند با خريد بانک

ھم  گزاف و بسيار بيشتر از ارزشی که داشتند، آن
با پولی که از ماليات کارگران و ديگر 

بگيران فراھم آمده بود، از ورشکستگی  حقوق
ھا جلوگيری کردند، آن وقت فشار بحران  بانک

ھای رياضت اقتصادی و با  اقتصادی را با سياست
ترين اقشار  حذف خدمات اجتماعی به محروم

 .ھمان جامعه وارد ساختند
صورتی  توانند به تنھا در حکومتی که مردم می

فراگير و مستقيم بر انتخاب شوندگان نظارت 
داشته و ھر لحظه که تصميم گرفتند افرادی را که 

از کار   -به ھر دليلی   -بر سر قدرت ھستند  
برکنار کرده و افراد ديگری را جايگزين کنند، 
حکومتی که آزادی بيان و انديشه ھيچ شرط و 

توان نظارت بر  مانعی ندارد و به اين ترتيب می
توان به  تمامی ارکان قدرت را گسترش داد، می
کدام از  فساد پايان داد و اين ويژگی را ھيچ

تنھا در يک .  داری ندارند ھای سرمايه دولت
شود،  ی شورايی اداره می حکومت که به شيوه

حکومتی که در آن جدا افتادگی انتخاب شوندگان 
و انتخاب کنندگان با حذف امتيازات انتخاب 

ھا برای فساد مقامات  شوندگان ھمراه است، راه
 .شود دولتی بسته می

 

 قدرت طبقه کارگر
 

) کيان تاير(ھای aستيک البرز  کارگران کارخانه
و فوaد زاگرس پس از مبارزاتی مستمر که از 
تيرماه آغاز شده بود، توانستند اراده و خواست 

ھا  داران و دولت حامی آن خود را به سرمايه
اگرچه امکان دارد که تھاجمات .  ديکته کنند

داران و دولت به دستاوردھای کارگران  سرمايه
اين دو کارخانه بار ديگر از سر گرفته شود و از 

ھا بايد ھوشيارانه  اين رو کارگران اين کارخانه
جا  از دستاوردھای خود دفاع کنند، اما تا ھمين

توان از يک موفقيت و پيروزی برای  نيز می
آن ھم در .  ی کارگر ايران سخن گفت طبقه

روزگاری که کارگران در اقصا نقاط کشور به 
درگيری روزانه با کارفرمايان کشيده شده و 

رغم تمامی مبارزات و از خودگذشتگی و  به
شجاعت، در بسياری از مواقع اين مبارزات حتا 

ھا منتھی  به دستاوردھايی موقت برای آن
توان با  روست که می از ھمين.  گردد نمی

بازخوانی مبارزات کارگران اين دو کارخانه بر 
ھا منجر شد، انگشت  عللی که به موفقيت آن
 .ھا بھره برد گذاشته و از تجارب آن

 کارگر کارخانه فوaد زاگرس که بعد از ٢٣۵
 تير توسط ١٨فرسا روز  ھا کار طاقت سال

کارفرما اخراج شده بودند، از ھمان روز  
مبارزات خود را برای بازگشت به کار آغاز 

بعد از چند روز اعتراض در برابر .  کردند
ادارات و مراکز حکومتی در استان کردستان، 
کارگران راھی تھران شدند تا با تجمع در برابر 

چون وزارت صنايع،  مراکز اصلی حکومت ھم
ای، صدای اعتراض خود را  مجلس و دفتر خامنه
. گر دارد، بلند کنند ھا نظاره در شھری که ميليون

گويی  جای پاسخ ھای حکومتی به عوامل و دستگاه
ھای برحق کارگران، ابتدا از راه  به خواست

تھديد و يا حتا تطميع کارگران وارد شدند، اما 
ھنگامی که با اراده آھنين کارگران و اتحاد 

ناپذيرشان برای بازگشت به کار روبرو  خلل
در نھايت .  گشتند، به پای ميز مذاکره نشستند

 مجلس با کارگران به توافقاتی ٩٠کميسيون اصل 
دست يافت و قرار شد تا از اخراج کارگران 

که خواست اصلی کارگران (ممانعت به عمل آيد 
اما کارگران با بازگشت به کردستان با ).  بود

اداره کار کردستان .  مشکل ديگری روبرو گشتند
اين توافق را با توسل به اين که مجلس ارگان 

تواند تصميم بگيرد رد کرده  اجرايی نيست و نمی
اما .  ھای اجرايی کرد و موکول به موافقت دستگاه

کارگران خسته نشدند، بازگشت به کار تنھا راه 
شان بود، پس به مبارزات خود  ی حيات ادامه

ادامه دادند و حتا از چپاول شبانه اموال کارخانه 
روز ده .  توسط کارفرما جلوگيری کردند

شھريور، صد نفر از آنھا به محل کنفرانس خبری 
مديرکل اداره کار استان ھجوم آورده و در آنجا 

که  گويی کردند، تا اين مدير کل را مجبور به پاسخ
در آخر موفق شدند رای بازگشت به کار را از 

ھر چند .  سوی اداره کار شھرستان قروه بگيرند
ھای  که ممکن است کارفرما و دولت به حيله

ديگری متوسل شوند و يا کارفرما به رای اداره 

 
 ھزار ميلياردی تا سرقت ١٢از فساد 

  ميلياردی١۶
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   تومان ۵٠٠٠ رفيق حميد مومنی       
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 ھلند 

    يورو١٠صدای کارگران  و زحمتکشان    
 
 
 

٢۶از صفحه   

ھايی که  کار قروه اعتراض کند و ديگر سنگ
ممکن است بر سر راه کارگران گذاشته شود، اما 

جا ثابت کردند که از خواست خود  کارگران تا اين
عقب ننشسته و با اتحاد و مبارزه از دستاوردھای 

 .خود دفاع خواھند کرد
) کيان ت�اي�ر(اما مبارزات کارگران aستيک البرز 

شش سال پ�ي�ش ب�ود ک�ه .  تر دارد ای طوaنی سابقه
. معض%ت کارگران با واگذاری کارخانه آغاز شد
کارگران اما توانستند در پی م�ب�ارزات خ�ود، ک�ه 
حتا به ھجوم شبانه نيروھ�ای پ�ل�ي�س و ام�ن�ي�ت�ی و 
دستگيری ب�ي�ش از ص�د ک�ارگ�ر م�ن�ج�ر گ�ردي�د، 
مالک کارخانه را که يگ�ان�ه ھ�دف�ش ب�ه ت�ع�ط�ي�ل�ی 
کش��ان��دن ک��ارخ��ان��ه و اخ��راج ک��ارگ��ران ب��ود، از 

رسيدن به اين ھدف تنھ�ا در .  کارخانه بيرون کنند
سايه اتحاد کارگران که به تصميمات جمعی پايبن�د 

ھ�ا ب�رای رس�ي�دن ب�ه  آن.  بودند، امکان پذير گشت
شان دست به ھر گونه اعتراضی زدند، ح�ت�ا  ھدف

دست به اشغال دفتر م�رک�زی ش�رک�ت زدن�د و ب�ا 
روزی در آن�ج��ا ب��ه اش�غ��ال دف��ت��ر  حض�ور ش�ب��ان�ه
پ�ا ک�ردن�د  عموم�ی ب�ه آنھا مجمع.  استمرار بخشيدند

وتصميم به اخ�راج ب�رخ�ی از م�دي�ران ک�ارخ�ان�ه 
سرکوب، وعده، ندادن ح�ق�وق و گ�رس�ن�ه .  گرفتند
داشتن کارگران نت�وانس�ت م�ان�ع و خ�ل�ل�ی در  نگاه
ی ک��ارگ��ران ب��رای ب��ي��رون ک��ردن م��ال��ک  اراده

کارخانه و حفظ ک�ارش�ان ک�ه م�ورد ت�ھ�دي�د ق�رار 
 . گرفته بود، ايجاد کند

 توانستند ب�ه ٨٧اگرچه کارگران در زمستان سال 
موفقيت دست يافته و کارخانه را از چنگال مال�ک 

 س�ال، ۴رھايی بخشند، اما بعد از گذشت بيش از 
ھ��ای دول���ت  وزارت ص��ن��اي���ع در آخ���ري��ن م���اه

ن��ژاد، ط��رح ب��ازگش��ت م��ال��ک ق��ب��ل��ی ب��ه  اح��م��دی
کارخانه را کليد زد که منجر به م�وج ج�دي�دی از 

ای  کارگران با تجرب�ه.  اعتراضات کارگری گرديد
ب�ار ن�ي�ز  ی خود داشتند، اين که از مبارزات گذشته

وق�ت�ی .  زير بار ھيچ گونه فشار و تطميعی نرف�ت�ن�د
 نماينده کارگران به پليس امني�ت اس�%مش�ھ�ر ۵که 

احضار شده و دستگير شدند، ک�ارگ�ران دس�ت ب�ه 
 ک�ارگ�ر ۵تجمع زده و اع%م کردند تا آزادی ھ�ر 

aستيک البرز، به اعتراضات خود ادامه خ�واھ�ن�د 
ھا در ح�م�اي�ت از ھ�م�ک�اران و  ھمين اقدام آن. داد
زنجيران خود ک�اف�ی ب�ود ت�ا رژي�م ب�ه ع�زم و  ھم

اتحاد کارگران پی ب�رده و ھ�م�ان ش�ب ک�ارگ�ران 
 .بازداشتی را آزاد کند
 شھريور ب�ه  ١٣ھا در روز  تا اين که مبارزات آن

در اين روز کارگ�ران ک�ي�ان ت�اي�ر از .  بار نشست
 صبح در برابر وزارت ص�ن�اي�ع ت�ج�م�ع ٧ساعت 
ای به م�ن�ظ�ور  در اين روز قرار بود جلسه. کردند

ھا در اي�ن وزارت�خ�ان�ه  ھای آن رسيدگی به خواست
ھ�ن�گ�ام�ی ک�ه از ورود ن�م�اي�ن�دگ�ان .  تشکيل ش�ود

کارگران به جلسه ج�ل�وگ�ي�ری ش�د، ک�ارگ�ران ب�ه 
داخل وزارتخانه ھجوم برده و پ�س از س�ر دادن 

ري�م ،  ما م�ن�ت�ظ�ر ج�واب�ي�م، ھ�ي�چ ج�ا ن�م�ی" شعار 
در داخ�ل وزارت ص�ن�اي�ع، ب�ه "  ج�ا ھس�ت�ي�م ھمين

ک�ارگ�ران ب�ا ش�ع�ار م�رگ ب�ر .  خيابان بازگش�ت�ن�د
ج�%ل�ی م�ع�اون وزي�ر ک�ار و از   ن�ظ�ری( ج%لی 

اعضای سازمان حمايت از صنايع که از ح�ام�ي�ان 

ش�رف�ی " ،  ) باش�د اصلی شرفی مالک کارخانه می
ھم به تجمع "  کند کند، ج%لی حمايت می خيانت می

خود ادامه دادند و ھم مان�ع خ�روج م�ع�اون وزي�ر 
: دادند کارگران شعار می.  کار از وزارتخانه شدند

ت�ا "  تا خون در رگ ماست، الب�رز خ�ان�ه م�اس�ت" 
ھا دارد و  نشان دھند کار چه اھميتی در زندگی آن

و "  ب�رای ح�ف�ظ ال�ب�رز ب�ري�ده ب�اد دس�ت دزد" يا 
م�ن�ظ�ور ک��ارگ�ران از اي��ن دزد ھ�م��ان ش�رف�ی و 

در نھايت و با حضور .  حاميان او در قدرت بودند
 نماينده از طرف کارگران قرار شد تا واگ�ذاری ٣

کارخانه به مالک قبل�ی م�ت�وق�ف ش�ده و ت�ا زم�ان 
 ن�ف�ر از م�دي�ري�ت ٢استقرار ھيات مديره دولتی، 

 ن�ف�ر از س�ازم�ان ح�م�اي�ت از ٢فعلی کارخانه و 
ص��ن��اي��ع مس��ئ��ول��ي��ت اداره ک��ارخ��ان��ه را ب��رع��ھ��ده 

کارگران اما به تجمع خود ادام�ه دادن�د ت�ا . بگيرند
ھم حکم دو نفر از مدي�ران ب�رای اداره ک�ارخ�ان�ه 
صادر شود و ھم مشکل قطع برق کارخانه توس�ط 

پ�س از ب�رآورده ش�دن .  وزارت صنايع حل گ�ردد
اين دو خواست، کارگران به تجمع پيروزمند خود 

 .خاتمه دادند
ی ک��ارگ��ران aس��ت��ي��ک ال��ب��رز و ف��وaد  ت��ج��رب��ه

ی کارگر ايران اس�ت،  ی کل طبقه زاگرس، تجربه
ای که ت�م�ام�ی اعض�ای آن م�ن�اف�ع و دش�م�ن  طبقه

تجربه کارگران اين دو ک�ارخ�ان�ه . مشترکی دارند
از اھميت اتحاد، پ�اي�ب�ن�دی در ب�راب�ر تص�م�ي�م�ات 
جمعی، حمايت و پشتيبانی از يکديگر، پيگي�ری و 
تداوم مبارزه و بسنده نکردن به وعده کارفرماي�ان 

 .گويد و مقامات حکومتی برای ما سخن می
ھای مق�ام�ات بس�ن�ده  ھنگامی که کارگران به وعده

ن���ک���رده و ب���ه م���ب���ارزات خ���ود ت���ا ت���ح���ق���ق 
دھند نکته بسيار م�ھ�م�ی  شان ادامه می ھای خواست

ھ�ا  برای کارگرانی دارد ک�ه در ن�ھ�اي�ت ب�ه وع�ده
بسنده کرده و ب�ه دش�م�ن ط�ب�ق�ات�ی خ�ود، ف�رص�ت 
سرکوب و يا ايجاد تفرق�ه در م�ي�ان ک�ارگ�ران را 

 .دھند می
ھنگامی که کارگران aستيک البرز، در دفاع از 

خيزند، پيام مھمی  پا می کارگران بازداشتی به
 .شود است که به ديگر کارگران فرستاده می

پايبندی به تصميمات جمعی و اتحاد و جلوگيری 
از ايجاد تفرقه در صفوف کارگران، اھميت و 

خوبی نشان  ی خود را در اين مبارزات به نتيجه
کارگران aستيک البرز نشان دادند که .  دھد می

اتحاد کارگران حتا اگر پای نيروھای سرکوب 
رژيم به کارخانه باز شد، برای دفاع از مبارزه و 

ھا از چه اھميتی برخوردار  زندگی تک تک آن
 .است
طور که گفته شد، تجربه کارگران  ھمان

ھای aستيک البرز و فوaد زاگرس  کارخانه
ی جنبش طبقه کارگر ايران است و  تجربه
گويد که  ی جنبش کارگری به ما می تجربه

ی  کارگران تنھا با قدرتی که در اتحاد و مبارزه
توانند پيروز ميدان جنگ با  ھا نھفته است می آن

گويد که ھر  ھمين تجربه به ما می.  سرمايه شوند
ای جز  گونه تفرقه، سازش و دودلی و ترديد نتيجه

 .شکست به ھمراه نخواھد آورد

 قدرت طبقه کارگر

 زنده بادسوسياليسم 
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 ۶۵٣ شماره  ٩٢نيمه  دوم  شھريور     ٢٨

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس+می 

 K . A . R آلمان
Postfach  160531 
60068  Frankfurt 
Germany 

 I . S . F دانمارک
P . B . 398 
1500 Copenhagen   V 
Denmark 

 Sepehri سوئيس
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 Postbus  23135 ھلند
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 

 K.Z کانادا
P.O.BOX    2488 
Vancouver   B.C 
V6B   3W7  Canada 

ھای خود  نامه  )ا���(��ز	�ن ��ا���ن برای ارتباط با 

 . ھای زير ارسال نمائيد را به يکی از آدرس

ھای مال�ی خ�ود را ب�ه ش�م�اره حس�اب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھمراه ک�د 

ھ�ای س�ازم�ان  مورد نظر ب�ه ي�ک�ی از آدرس
 . ارسال کنيد

: شماره حساب  
Gironummer 2492097 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب :  
IBAN: 
NL08INGB0002492097 
BIC: INGBNL2A 
Amsterdam, Holland 

 )          ا���(��ز	�ن ��ا���ن  فکس  شماره
٠٠۴۴٨۴۵٢٨٠٢١٩٩ 

 :نشانی ما برروی اينترنت

http://www.fadaian-minority.org 

http://76.162.186.87/ 

 : E-Mailپست الکترونيک 

info@fadaian-minority.org 

 :) ا���(��ز	�ن ��ا���ن گير  شماره پيام
 در اروپا                

0031(0)618622401 

 
 :ای ميل تماس با نشريه کار

kar@fadaian-minority.org 
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    برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورائی را ببينيد
          

 ساع�ت در ھ�ف�ت�ه ۴ھای تلويزيون دمکراسی شورايی از طريق کانال تلويزيونی انديشه و به مدت  برنامه
 .باشد ھا می شود که دو ساعت آن زنده و دو ساعت ديگر تکرار برنامه پخش می

 
 :قرار است ھای تلويزيون دمکراسی شورايی بدين ساعات پخش برنامه

 :ھای تلويزيون دمکراسی شورايی دوشنبه ھر ھفته برنامه
  به وقت ايران٢٢ : ٣٠ساعت 
  به وقت اروپای مرکزی٢٠

 آنجلس  به وقت لس١١
 :و چھارشنبه ھر ھفته

  به وقت ايران٢١ : ٣٠ساعت 
  به وقت اروپای مرکزی١٩

 آنجلس  به وقت لس١٠
 

 .شود استارت پخش می برد و تله ساعت از ماھواره ھات ھا به مدت يک اين برنامه
ونيم ظھر به وق�ت اي�ران، س�اع�ت   شنبه ھر ھفته ساعت دوازده۵ شنبه و ۴ھا در روزھای  تکرار برنامه

 .آنجلس خواھد بود ده صبح به وقت اروپای مرکزی و ساعت يک نيمه شب به وقت لس
ط�ور  توانيد از طريق آدرس اينترنت�ی س�اي�ت ان�ديش�ه ب�ه ای دسترسی نداريد، می اگر به تلويزيون ماھواره

 :ھای تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد زمان برنامه زنده و ھم

com.andishehcomwww. 

 :ای کانال تلويزيون انديشه مشخصات ماھواره
North America :Galaxy 25 Frequency:12090 Horizontal Symbol Rate :20000 3/4  

Europe ,Middle East :Hot Bird 8 ,Frequency :10723 Symbol Rate:29900 3/4  
 
 

 
 

 ھزار ميلياردی تا ١٢از فساد 
  ميلياردی١۶سرقت 

 
وگو با   شھريور، وزير نيرو در گفت١٨روز 

از توقف اجرای يک پروژه به "  شبکه خبر سيما"
.  ھزار ميليارد تومانی خبر داد١٢دليل فساد 

خواست پروژه خط  ی وی، وزارت راه  می گفته به
 ھزار ۴مشھد را با   –بجنورد   –آھن گرگان  

 ٨۵ميليارد تومان ھزينه توسط کنسرسيومی که 
ھا و به  درصد منابع مالی آن از سوی چينی

 درصد ١۵شد و  صورت فاينانس پرداخت می
. عھده بخش ايرانی بود، اجرايی کند منابع مالی به
 درصدی که قرار بود طرف ١۵در ارتباط با 

ايرانی آن را تامين کند، قرار شده بود تا بخشی 
 ميليارد ۶٠٠از اموال وزارت نيرو به ارزش 

تومان به پيمانکار ايرانی واگذار شود، اما ارزش 
 ١٢واقعی اموال واگذار شده به پيمانکار بالغ بر 

يعنی به !!!   ميليارد تومان بوده است۶٠٠ھزار و 
 درصد مبلغ پروژه، بيش از سه برابر ١۵جای 

مبلغ کل پروژه از اموال عمومی به پيمانکار 

 !!!ايرانی پرداخت شده است
 ھزار ١٢تر از خبر اين فساد ک%ن  اما جالب

ميليارد تومانی که کمترين انعکاس را در 
 نماينده ۵٠ھای حکومتی يافت، دفاع  رسانه

چند .  مجلس از اين فساد بزرگ و تاريخی بود
 شھريور، يکی از ٧تر يعنی روز  روز قبل

الرضا ثروتی  نمايندگان مجلس به نام موسی
وگو با خبرگزاری فارس،  نماينده بجنورد در گفت

 نماينده مجلس به ۵٠ی اعتراضی  خبر از نامه
aريجانی برای تذکر به روحانی در مورد لغو 

نژاد داده بود  دولت احمدی!!!  يک مصوبه قانونی
و سخنان وزير نيرو در واقع واکنش به اين 

وی مدعی شده بود که aريجانی با .  اعتراض بود
اب%غ اين مصوبه نشان داده که مصوبه فوق 
مورد تاييد مجلس بوده و اين مصوبه تمامی 
مراحل قانونی را طی کرده و بنابر اين، ھم 
اکنون اموال فوق مالک ديگری دارد و دولت حق 

وی بويژه تاکيد کرد که !!!  ندارد آن را باطل کند
!!! اين اقدام دولت مخالف واگذاری کار به مردم

 !!! قانون اساسی است۴۴و اصل 
وقتی که پای !!  به راستی که سخنان جالبی بود

آيد، دست به ھمه کار  منافع افراد به ميان می

٢۴درصفحه   

٢٨ 


